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Hallotta már? 
• Termelékenység 
• Innováció 
• Ipar 4.0 
• Munkaerőhiány 
• Szemléletváltás 
• Új típusú munkaerő 
• Folyamatos tanulás 
• Motiváció 
• Generációváltás 
 



Az Ön sikere a mi referenciánk! 



• Ingyenes innovációs 
tanácsadás az (Enterprise 
Europe Network Szeged) 

• IKT tanácsadás (Modern 
Vállalkozások Programja) 

• Képzések 

• Rendezvények 

• Projektek 

Mivel segítünk? 



Nemzetközi projektek 

www.csmkik.hu/innospark 



InnCommerce Projekt  

• Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség Projekt 

• Résztvevő országok:  

• Partnerszervezetek profilja: 2 egyetem, 1 kereskedelmi kamara, 1 
kutatóintézet, 2 üzleti tanácsadó cég 

• Projekt célja: játékosított képzéssel segíteni a fiatal vállalkozók 
innovatív termékeinek/szolgáltatásainak piacra juttatását 

• Projekt futamideje: 2016 szeptember – 2018 augusztus 



Milyen problémára reagál a projekt? 

Fiatal vállalkozások – 
legnagyobb az 

innovációs, növekedési 
és munkahelyteremtési 

potenciáljuk 
 

 
 
 
 
 

Fiatal KKV-k túlélési 
aránya relatív alacsony 

(40-60%) 

A fiatal KKV-k sokkal 
nehezebben juttatják 
piacra termékeiket, 

mint a nagy 
vállalkozások 

Marketing tudás 
hiánya gondot okoz  

Marketing készségek 
fejlesztése 



Projekttermékek 

InnCommerce 
Projekttermékek 

01: 
Tanterv és 
tananyag 

02: 
Játékosított 
interaktív 
platform 

03: 
Felhasználói 

kézikönyv 
KKV-k és 
oktatási 

intézmények 
részére 

04: 
Legjobb 

gyakorlato
k 

gyűjtemén
ye 

01: Tanterv és tananyag 
• Célcsoport (180 fiatal vállalkozás és 60 oktatási 

intézmény) körében végzett felmérés előzte meg  
 
02: Játékosított interaktív platform 
• E-learning platform, játékosított, interaktív feladatokkal 
 
03: Felhasználói kézikönyv KKV-k és oktatási intézmények 
részére 
• Hogyan tudják a KKV-k és az oktatási intézmények 

használni az elkészült tananyagot és platformot 
 
04: Legjobb gyakorlatok gyűjteménye 
• Olyan bevált  marketing stratégiák bemutatása, 

amelyekkel a vállalkozások sikeresen piacosították 
terméküket/szolgáltatásukat 



InnCommerce 
 A modulok áttekintése 



A képzés felépítése 

Bevezetés:  

1 modul 

Kutatási 
szakasz: 
 2 modul 

Fejlesztési 
szakasz:  

3 modul 

Hasznosítási 
szakasz:  

4 modul 

Kiegészítő 
anyagok 



A képzési anyag moduljai 

• 1. Bevezetés az 
innovációk piaci 
hasznosításába és az 
innovációs 
folyamatba 

Bevezetés  

• 2. Iparág- és 
versenytárselemzés 

• 3. Vevőelemzés 

Kutatási szakasz 

• 4. Ötletek kialakítása és 
értékelése 

• 5. Koncepciókialakítás 
és prototípuskészítés 

• 6. Tesztelés és 
finomítás 

Fejlesztési szakasz 

• 7. Termékesítés 

• 8. Márkaépítés és 
értékteremtés 

• 9. Piacra vitel 
(„Launching”) 

• 10. Az innovációs 
potenciál és a 
bevételi csatornák 
növelése 

Hasznosítási 
szakasz 

Kiegészítő anyagok 



rövid 
ismertető 

5-7 perces 
bevezető 

videó 

olvasandó 
szövegek 

kapcsolódó 
videók 

online 
tesztek 

hasznos 
linkek 

Miből áll  
egy modul? Kb. 2 óra / modul 

2 modul / hét 
= 

5 hét 



Modul 1. 

Bevezetés az innovációk piaci 
hasznosításába és az innovációs 

folyamatba 

• A piaci hasznosítás és innováció fogalmai 

• Mik az innovációk piaci hasznosításának 
előnyei? 

• Mik a piaci hasznosítás buktatói és 
sikertényezői? 

• Nyílt és zárt innováció 

• Az innováció és a piaci hasznosítás 
folyamata 

Modul 2.  

Iparág- és versenytárselemzés 

• Iparágelemzés és iparági trendek 

• Az iparág vonzereje, potenciális új irányai 

• Az iparágnak a termékekhez és a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó inputjai 

• Versenytársak elemzése 

• Versenytársakhoz viszonyított erősségek és 
gyengeségek 



Modul 3.  

Vevőelemzés 

• Hogyan befolyásolják a vevők/felhasználók 
az innovációt? 

• Hogyan definiáljuk és jellemezzük  a 
különböző vevőcsoportokat és piaci 
szegmenseket? 

• Hogyan határozzuk meg a 
vevők/felhasználók szükségleteit? 

• Hogyan állítsunk fel pozícionálási 
stratégiákat? 

Modul 4.  

Ötletek kialakítása és értékelése 

• Az ötletkidolgozás és -értékelés alapelvei 

• Kik vesznek részt a folyamatban? 

• Milyen módszereket alkalmazhatunk? 

• A vevők és más szereplők részt vehetnek-e 
az ötletek kialakításában és ez milyen 
előnyökkel jár? 



Modul 5.  

Koncepciókialakítás and 
prototípuskészítés 

• Hogyan lehet a tervkoncepciót a termék- 
és szolgáltatásfejlesztésben alkalmazni? 

• Hogyan kell koncepciókat kialakítani és 
kiválasztani 

• Hogyan kell együttműködni?  

• Milyen alternatív, nem hagyományos 
módjai vannak a koncepciók prototípus-
készítésére és kialakítására? 

Modul 6.  

Tesztelés és finomítás 

• Mi a különbség felhasználói és a 
piactesztelés között? 

• Milyen módszerek és eszközök 
használhatók hozzájuk? 

• Kiknek kell ezekben a tevékenységekben 
részt venniük, és hogyan? 

• Hogyan kell a tesztelés eredményeit 
hasznosítani?  



Modul 7.  

Termékesítés 

• Mi az a termékesítés, mik az előnyei és mit 
lehet termékesíteni? 

• Egy termék vagy szolgáltatás 
standardizálása és/vagy kontextuális 
alkalmazása; 

• A termékesítési folyamat a stratégiától a 
jogi körülményeken, megvalósításon, és a 
mérésen keresztül a nyomon követésig 

• Az ügyfelek és a termékesítés 

• A termékesítés eszközei 

Modul 8.  

Márkaépítés és értékteremtés 

• Hogyan hozzunk létre és tartsunk fenn egy 
márkát?  

• A márka dimenziói, a márkaépítés 
diverzifikációja különböző piacokra 

•  A márkaérték létrehozása, a márkaépítés 
hatása a vásárlási döntésre és az ügyfelek 
preferenciáira és hűségére 

• Milyen hozzáadott értéket nyújt az 
ügyfeleknek a márka? 

• Mit jelent a márkaépítés a szervezet 
számára? 



Modul 9.  

Piacra vitel („Launching”)  

• A marketingmix elemei és eszközei 

• Forgalmazási csatornák 

• Az elektronikus kereskedelem, és a 
közösségi média használata, az alternatív 
marketing módszerek 

• A piacra vitel utókövetési („follow-up”) 
tevékenységei 

Modul 10.  

Az innovációs potenciál és a bevételi 
csatornák növelése 

• Az innováció piaci hasznosításának 
pénzügyi szempontjai 

• Az innovációs befektetés megtérülése 

• Pénzügyi bevételek, bevételi csatornák 

• Az innováció jövedelmezőségének 
lehetőségei 



Játékosítás - miért jó? 

 
 Magasabb elkötelezettség 

Nagyobb a motiváltság 
Fenntartja a figyelmet 
Szórakoztat 
Ösztönzi a felhasználókat 
Barátságos versenyhelyzetek jobb 

teljesítményre ösztönöznek 
 



TRAINING PLATFORM 



       InnCommerce Course Home 

Egy fát gondozni olyan, mint vállalkozást indítani és fejleszteni. Egy apró 
gondolattal, ötlettel kezdődik, ami szép lassan gyökeret ereszt. A fának 
azonban különböző dolgokra van szüksége a növekedéshez: vízre, fényre, 
ásványi sókra, széndioxidra és műtrágyára. Akárcsak a fának, egy 
vállalkozásnak is különböző dolgokra van szüksége ahhoz, hogy gyökeret 
eresszen, növekedjen és gyarapodjon: alapos tudásra, kapacitásra, 
tapasztalatra, marketing stratégiára és innovációra. 
Növeszd nagyra a vállalkozásfádat az InnCommerce képzési platformmal! 

LOG IN CREATE  
ACCOUNT 

Screen 2 Screen 1 

InnCommerce Training Platform Home 

TRAINING PLATFORM 







A képzésben tett előrehaladás 



Hogyan szerezhetőek meg a pontok?  



Bogárinvázió 
 

• Kvíz kérdések helyes 
megválaszolásával lehet legyőzni a 
bogarat, és megvédeni a fát 
 

• A helytelen válaszok 
pontlevonással járnak 

 



„Extrák”- Játékosított elemek 

A dobókocka:  

• + idő / segítség 
kérdésmegválaszoláshoz  

• Adott pont elérésekor 
lehet gurítani 

A kitüntetések: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közösségépítés 

• A játékosok fórumon keresztül 
kommunikálnak egymással, segítik 
egymást, megbeszélik a kérdéseiket, 
gondolataikat  

• A fórumon való aktív részvételt 
kitüntetésekkel díjazza a rendszer (pl. 
nagyköveti rang) 

• Az eredményeket meg lehet osztani a 
közösségi oldalakon – versenyezhetnek is 
egymással a résztvevők 

 



Kérdezz-felelek Záróteszt 

 20 kérdés 
 5 perc 
 Nincs minimum pontszám a 

teszt eléréséhez 
 Csak egyetlen egyszer 

végezhető el 
 Itt használható fel a 

dobókockával megszerzett 
plusz idő, vagy segítség a 
kérdésmegválaszoláshoz 

 Értékelés: sikeres/sikertelen 
teljesítés 

 



Kompetenciák elismerése 

A záró tesztet 
sikeresen elvégzők 
oklevelet kapnak 

 



Felhasználói kézikönyv KKV-k és oktatási 
intézmények részére 
• Inn-Commerce Felhasználói Kézikönyv – 

KKV-k és oktatási intézmények számára 

• Megmutatja, hogyan kell alkalmazni a 
platformot és a elsajátítandó 
tudásanyagot a legsikeresebben  

• KKV-k: a termékek/szolgáltatások 
sikeresebb piacosítása érdekében 

• Oktatási intézmények: hogyan tudják az 
elkészült platformot integrálni a 
képzésekbe, milyen módszertannal 

• Oktatási intézmények kézikönyve 
tartalmazza annexként az összes 
feladatot is 



Jó gyakorlatok gyűjteménye 

• Minden partnerországból 2-3 
olyan céget mutat be, amely 
megfelelő marketing stratégiákat 
alkalmazva sikeresen piacosította 
innovatív termékét/szolgáltatását 

• Kudarcbiztos, bevált, készre 
gyártott bevált gyakorlatok 
gyűjteménye 

 



Hallotta már? 
• Termelékenység 
• Innováció 
• Ipar 4.0 
• Munkaerőhiány 
• Szemléletváltás 
• Új típusú munkaerő 
• Folyamatos tanulás 
• Motiváció 
• Generációváltás 
 





Köszönöm a 
figyelmet! 
 
Đurović Eva – projekt menedzser 
durovic.eva@csmkik.hu 
+36 30 894 6995 

mailto:durovic.eva@csmkik.hu

