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KIK VAGYUNK?
A Connect East Incubator az innováció legmodernebb, nem-
zetközi módszereivel és működő megoldásaival segíti a nagy-
vállalatok fejlődését. Referenciáink, 10 évnyi tapasztalatunk a 
Talent Management területén, a partnereinknél bevezetett 
modellek a nagyvállalati belső innováció fejlesztésben, illetve 
az innovációs versenyeink, rendezvényeink sikerei validálják 
a tevékenységünket. Komplex megoldásokat nyújtunk az öt-
lettől a megvalósításig, nem csak feltérképezzük az innovatív 
ötleteket, de azokat a vállalati integrációig segítjük.

MIT CSINÁLUNK?
Felmérjük a vállalat innovációs lehetőségeit.

Megkeressük és megtervezzük a legjobban működő inno-
vációs megoldásokat cégénél.

Kialakítjuk a belső és a külső innováció találkozási pontjait. 
Kaput nyitunk a külső és belső formabontó innováció meg-
valósulásához.

Innovatív ötletversenyeket szervezünk a belső vagy a külső 
ötletek feltérképezésére.

Inkubáljuk, felgyorsítjuk a megszületett ötleteket, nagy-
vállalati inkubátor kialakításával.

Hazai és nemzetközi kapcsolataink segítségével nemzetközi 
színvonalú innovációs rendezvényeket, innováció fejleszté-
si megoldásokat, vállalati innovációs tereket hozunk létre. 
Open Innovation Lab koncepciónkkal az egyetemi ötleteket 
csatornázzuk a vállalati innovációba.

Összekapcsoljuk a céget a piacon lévő legjobb startup pro-
jektekkel, a Corporate Network módszertannal mentoráljuk, 
implementáljuk a vállalati szervezetbe a külső megoldásokat, 
a legjobb nemzetközi gyakorlatok alapján. 



MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁLUNK?
Innovációs rendezvények szervezése
Tematikus networking események, meetupok, szakmai találkozók leszervezése, egyetemi innovációs rendezvények.

Tehetség és ötlet feltárás (Ötletversenyek)        Az ötletek fejlesztése, gondozása (Inkubáció, acceleráció)       az ötletek 
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ÖTLETVERSENYEK 
A Hackathon jellegű innovációs versenyek segítségével 
kiváló, új ötleteket, megoldásokat hozunk felszínre a részt-
vevők szakmai tudását, kreativitását aktivizálva. Egyetemi 
hackathonjainkon, új projektek tucatjai, sikeres startupok, 
nemzetközi sikereket elérő újdonságok születtek. Magyar-
ország legnagyobb ötletverseny-sorozatával az elmúlt 4 
évben az összes vidéki nagyvárosban és a számos határon 
túli településen dolgoztunk az innovációs ökoszisztéma 
utánpótlásának építésén. A Nemzetgazdasági Minisztérium 
2016-ban a Hackathon-in-a-Box: a Kreatív ötletgyár kezde-
ményezésünk munkáját a Díj az Európai Vállalkozások Ösz-
tönzéséért különdíjával ismerte el.

NAGYVÁLLALATI INKUBÁTOR
A The Connect East nemzetközi technológiai inkubátor-
ként számos országgal áll kapcsolatban. Partnerhálóza-
tunk alkalmas nemzetközi validációra, piacfelmérésre, akár 
nemzetközi piacralépés megvalósítására is. Szakembereink, 
mentoraink felkészültsége lehetővé teszi, hogy a speciális 
témákban is releváns szakmai segítséget nyújtsunk a hoz-
zánk forduló projekteknek.

CORPORATE ACCELERATOR
Nagyvállalati akcelerátorként olyan módszertanokat 
dolgoztunk ki, amelyek segítik a startupok és a nagyvállala-
tok találkozását, rendezvényeink többségét speciális igény 
alapján szervezzük meg. A nemzetközi trendeknek megfe-
lelő, világszínvonalú üzletfejlesztési, stratégiai és szakmai 
mentorációval segítjük partnereink sikerét.

INNOVÁCIÓS TALÁLKOZÓPONT
A Corporate networking egyfajta találkozópontja az inno-
vációval foglalkozó szakembereknek. A tematikus események 
fókuszában a nagyvállalati innovációs problémák megoldása 
áll. Az újfajta kapcsolatépítési forma egyik legfontosabb sze-
repe az integrációban mutatkozik meg, amellyel nem csak 
a startupokat formálja a vállalatok számára fogadhatóvá, a 
nagyvállalatnak is segít a belső folyamatai átalakításában. A 
Corporate Network így hatékonyabbá teszi a vállalati folya-
matokat és validálja a startup projekteket is, referenciaként a 
későbbiekben így könnyebb a nemzetközi piacra jutásuk is, 
a nemzetközi multinacionális cégekhez való bejutásuk felé is 
megnyithatja a lehetőségeket. Az egyszerű network esemé-
nyek mellett, így tematikus prezentációkat, startup bemutat-
kozási lehetőségeket is kínálunk rendezvényeink látogatóinak.



KOMPLEX NAGYVÁLLALATI 
INNOVÁCIÓS LABOR
A belső innovációs igény megnövekedésére válaszként, 
komplex innovációs megoldásokat kínál az Open Innovati-
on Lab koncepciónk, amelyben a nagyvállalati szakemberek 
tapasztalatát ötvözzük a külső, diszruptív ötletekkel, megol-
dásokkal. Egy jól felépített lab, megsokszorozhatja a belső 
kísérletező kedvet, rendszere felgyorsíthatja a külső és belső 
innováció összekapcsolódását, a kívülről érkező megoldások 
integrációját. Az Innovation lab tehetséges egyetemisták 
számára is bizonyítási lehetőséget adhat, de a belső innová-
ciós törekvéseknek, szakmai kísérleteknek is teret ad.

STARTUP INTEGRÁCIÓS 
SZOLGÁLTATÁS
Implementációs mentoring nélkül a legjobb projekt sem 
integrálható a nagyvállalati rendszerekbe. A megfelelési 
szabályok, a belső szabályozók ismeretének hiányában, sok 
esetben teljesen lehetetlen a legjobb startup megoldást be-
illeszteni a nagyvállalati folyamatokba. Szükség van egyfajta 
külső segítségre, amely összekapcsolódik a céges szakértők-
kel és átsegíti az innovatív megoldást azon a kritikus fázison, 
amelyben eddig számos projekt elvérzett.

SIKERTÖRTÉNETEINK 
2013 óta Hackathon-in-a-Box széria 30+ Innovációs ötletverseny 

2014. Ericsson-DEMOLA hackathon

2015. Raspberry Pi IoT Hackathon Budapest

2016. CIB Novathon Fintech hackathon

2017. Nestlé HackYourCompany Demoday és innovációs ötletverseny

2017. Start IT@K&H Incubator szakmai megvalósító partner
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