
Dezvoltare prin inovare
Inovarea – capitalul unei firme



Scoateti telefoanele mobile

Conectati-va la reteaua de internet
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Inventa - reinventa
Mentine clientul aproape

➢ Produs nou

➢ Prezentare noua (ambalaj nou)

➢ Produs vechi imbunatatit. Varianta 2.0

➢ Cercetare / testare piata

➢ Metode noi de promovare (ATL, BTL, TTL)
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INOVARE vs INVENTIE

Inventie = idee / produs nou

Inovare = modul de folosire, imbunatateste ceva 
existent



Strategia de inovare
Dezvoltarea firmei prin inovare

Strategia de dezvoltare bazată pe inovare

• îmbunătățește productivitatea companiei tale

• ajută la reducerea costurilor

• susține competitivitatea

• dă valoare brandului tău

• dezvoltă parteneriate și relații noi de afaceri
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Sursele inovației
Direcția procesului creativ

• interne – din cadrul companiei 

• externe – din afara ei. 

• fii atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău şi în 
domeniul în care activezi

• ideile inovative pot să apară acolo unde te aştepți
mai puțin
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Idei noi şi inovații
din interiorul companiei

• Primul loc în care trebuie să cauți idei noi, competitive

• Workshop-uri

• sesiuni de brainstorming

• team building-uri dedicate noului

• elaborarea unor studii de analiză in-house

• programe de cercetare care să studieze fezabilitatea 
unor tehnologii sau a unor servicii
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Idei noi şi inovații
din afara companiei

• Furnizorii

• clienții şi consumatorii

• ştirile din mass-media

• cercetările de piață

• sondajele publice

• companiile cu care eşti în competiție directă

• Conferințele de business, cum este aceasta

• expozițiile din domeniu
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Reducerea riscurilor
la implementarea unei inovații

• Cere sfatul unor profesionişti

• Asociază-te cu alte companii

• Licențiază-i pe alții

• Inovează pas cu pas – politica „pașilor mărunți”
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Enterprise Europe Network
Rețea europeană de business și inovare

• Furnizarea de informații şi asistență practică asupra 
oportunităților de piață

• Sprijinirea IMM-urilor pentru identificarea de parteneri de 
afaceri

• asistență pentru participarea la evenimente de parteneriat 
(brokeraje, întalniri bilaterale prestabilite, misiuni 
economice)

• Dezvoltarea de abilități în domeniul cercetării şi inovării în 
IMM-uri

• Internaționalizare

• Transfer de tehnologie

• Acces la finanțări europene, inclusiv pentru cercetare

• Drepturi de proprietate intelectuală (IPR)
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European Innovation
Management Academy
Consultanță în management

• Managementul inovării,

• instruirea și certificarea în managementul inovării,

• Comparația la scară globală,

• evaluarea managementului inovării,

• cercetarea pe probleme de gestionare a inovării
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TEHNOPOLIS IAȘI
Parc Științific și Tehnologic

• Spații de închiriat și terenuri

• Sprijin pentru relocarea afacerii în România

• Consultanță de afaceri

• Consultanță pentru inovare

• Incubarea afacerii pentru start-up-uri

• Spații expoziții / conferințe
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Vă mulțumim
Gabriela COMAN

+40 755 448 000

gabi_coma@yahoo.com

tehnopolis-is.ro
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