...w praktyce
poznaj szczegóły projektów, które prowadziliśmy do
tej pory i przekonaj się o tym, jak ciężko będzie
znaleźć Ci lepszego parntera na ścieżce innowacji!

...i korporacje

Jeden powie, że to szwedzki producent mebli, inny doda, że największy eksporter
szwedzkiego jedzenia - obaj będą mieć rację. My uważamy, że to jedna z firm
stale rozwijających jeden z najbardziej inspirujących modeli biznesowych
TARGET: Celem tego projektu było transformowanie pomysłów wypracowanych w trakcie hackathonu przez
pracowników firmy w projekty, które będą mogły być realizowane w ramach programu wewnętrznej
przedsiębiorczości / rozwoju talentów. Pracownicy IKEA wiedzieli co chcą robić, nie wiedzieli jednak (a) czy
faktycznie warto się tym zajmować (b) w jaki sposób zająć się projektami tak, aby było to maksymalnie efektywne.
Tu właśnie pojawiło się OIH, mimo pandemii covid-19 i konieczności pracy zdalnej.
METODA: Jak prowadzić projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju? Metodologicznie poprawnie! Reguły,
procedury, procesy, taktyki - to rzecz jasna tylko jeden z elementów ścieżki do sukcesu. Warto jednak o nich
pamiętać, aby na wodach błękitnego oceanu nie zgubić szlaku prowadzącego do wyspy skarbów.
Interdyscyplinarnym zespołom firmy zaproponowaliśmy nasz autorski model pracy nad rozwojem pomysłu, który
z jednej strony zadba o jego właściwe uzasadnienie (zgodnie ze sztuką customer-development), a z drugiej strony
wypracuje wsad, który zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagającego z korporacyjnych
project-management-office (myślenie w kategoriach business case for innovation). Z zespołami pracowaliśmy ręka
w rękę: mapując założenia, wykonując eksperymenty, odnotowując zdobytą wiedzę, budując wsad dla karty
projektu. Wszystko po to, aby pomysły talentów firmy faktycznie mogły stać się projektami.

Pod prysznicem każdy ma
dobre pomysły. Trud zaczyna
się, kiedy trzeba wyjść spod
strumienia wody, wytrzeć ciało
i wziąć się za ich realizację.
Warto pamiętać o tym, kiedy za
zadanie przyjmuje się
transformowanie pomysłów
w projekty.
“

”

EFEKT: Rezultatem tego projektu było coś więcej niż kolorowe postity przypięte do wyszukanych canvasów, choć
rzecz jasna w naszych działaniach nie zabrakło elementów visual thinking. Każdy z hackathonych zespołów,
z którym pracowaliśmy nad wygenerowanym pomysłem wykonał dwa (niektórzy twierdzą, że nawet trzy) duże kroki
do przodu. Coś co początkowo wydawało się jedynie mglistą ideą / emanacją kreatywności urosło do miana dobrze
zdefiniowanego projektu, które spełniał wszystkie rygory (biznesowe, czasowe, compliance, finansowe,…)
niezbędne do rozpoczęcia prac nad nim w zgodzie z korporacyjnymi mechanizmami.
WNIOSEK: Najlepsze pomysły..
generowane są przez zespoły, które są blisko klienta (widzą problemy) i mają szeroką perspektyę
(interdyscyplinarność
na bardzo wczesnym etapie rozwoju są warte 1 , zyskują na wartości dopiero, kiedy transformują w projekt
jeżeli mają być realizowane w środowisku korporacyjnym, muszą spełniać rygory project management office
$

NEXT STEPS: Z chęcią i Tobie pomożemy w podobnych przedsięwzięciach.
Jeżeli czujesz, że masz na pokładzie super-kreatywne osoby, ale dziwnym
trafem ich kreatywność nie transformuje w materialne projekty - odezwij się
do nas. Z chęcią dołączymy do Twojego zespołu, aby pomóc mu odbyć
podróż od pomysłu do produktu.
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Firma, która może być uznawana za jednego z pierwszych polskich startupów,
która mimo swoich rozmiarów nie zgubiła jego cech; gigant IT, który swoje
operacje prowadzi nie tylko w Polsce, ale również szeroko poza jej granicami
TARGET: Celem tego projektu było odnalezienie takich startupów, które w interesujący sposób mogą rozszerzyć
ofertę informatycznego giganta o takie produkty / usługi, które mogą być atrakcyjne dla jego klientów z sektora
bankowego. To, że klienci Asseco w sporej części reprezentują sektor finansowy nie znaczyło wcale, że szukają
jedynie rozwiązań z wąsko rozumianego obszaru fintech, w scopie tego projektu znalazły się również zagadnienia
customer care, customer support, secutiy, communication oraz back-office.
METODA: Scouting. Pojemna koncepcja. Realizować można ją na wiele sposobów. Można wystawić formularz
i czekać, aż ktoś się zgłosi. I co to da? Raczej niewiele - maksymalnie 4 zgłoszenia. Można też wziąć sprawy,
w swoje ręce: przejrzeć crm'a, rozpuścić informacje, że szukamy, rozpocząć desk-reaserach, zrobić kampanię
cold-mailową. A to co da? Długą listę nazw projektów zgromadzonych w zgrabnej tabeli - ciagle nie to, czego
potrzeba. To, że jakiś projekt jest "znajdywalny" wcale nie oznacza, że (a) nadaje się do współpracy w modelu
corporate-startup (b) jest skłonny do rozważnia współpracy z danym partnerem (c) jest gotowy, aby sprostać jego
oczekiwaniom brzegowym. Właśnie dlatego w tym projekcie nie prowadziliśmy podstawowego scoutingu wiodącego
do powstania listy, lecz przeprowadziliśmy scouting pogłębiony. Dla tego modelu poszukiwania zbudowanie długiej
listy było jedynie rozgrzewką. Właściwym krokiem było wejście w interakcje ze startupami z listy celem odsiania tych,
które nie spełniają kryteriów (a, b, c).
“W szukaniu igły w stogu

siana najważniejsze jest to,
aby pracować sprytnie najlepiej przykładając
magnes do takiego stogu,
w którym jest wiele igieł. To
parafraza maksymy, która
warto mieć z tyłu głowy,
kiedy realizuje się projekty,
których kluczowym
komponentem jest
poszukiwanie.”
EFEKT: Rezultat scoutingu w naszym wydaniu to coś więcej niż lista. Szkiełka i oka używamy do tego, aby stworzyć
sobie szansę do lepszego poznania startupów i ich founderów po to, aby w rozmowie sprawdzić czy match między
nimi, a korporacją jest możliwy. Tak było i tym razem. Na naszej liście potencjalnych rozmówców znalazło się 150
osób. Serie spotkań z przedsiębiorcami-innowatorami doprowadziły nas do tego, że ostatecznie naszemu
korporacyjnemu partnerowi przedstawiliśmy rekomendację 30 projektów, które powinien rozważyć pod kątem
potencjalnej współpracy. Naszą rekomendację uzasadniliśmy wskazując na wszystkie te cechy startupów, które
zachęciły nas do jej udzielenia, transparentnie komunikując również wszystkie inne spostrzeżenia, o których
korporacja powinna wiedzieć - hand over jest tak samo ważny jak reserach.
WNIOSEK: Dobry scouting..
musi trwać - nie ma fizycznych możliwości, żeby przeprowadzić go z czwartku na piąte
wykracza daleko poza obrys listy - identyfikacja startupów to zaledwie pierwszy krok w procesi
to początek - identyfikaca partnerów to świetne wprawki przed rozpoczęciem właściwych działań programowania
współpracy korporacji i startupów
NEXT STEPS: Z chęcią i Tobie pomożemy w podobnych przedsięwzięciach.
Lubimy startupy i znamy startupy. Jeżeli czujesz, że nie wiesz jak do nich
dotrzeć lub jeżeli chciałbyś docierać do nich sprawniej - odezwij się.
Z chęcią uruchomimy dla Ciebie naszych scoutów, aby w Twoim imieniu
eksplorowali ekosystem innowacji.
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Komórkowy król po trudnościach, który konsekwentnie odbudowuje swoją pozycję
na rynku rozwiązań dla telekomunikacji, firma o długoletniej tradycji myślenia
o innowacjach
TARGET: Celem tego projektu było stworzenie programowej koncepcji dla stymulacji innowacji, w szczególności
w modelu corporate-startup dla przestrzeni Nokia Garage. Korporacyjny garaż był przestrzenią otoczoną opieką
fantastycznych ekspertów - pracowników firmy, był też wyposażony we wszystkie udogodnienia, których
potrzebować może innowator do pracy. Potrzebował jednak długofalowej koncepcji działania, która pomoże
sprowadzić do niego super-ciekawe startupy i przekonać do pozostania w nim na dłużej.
METODA: Kochamy budować programy. W szczególności dla takich przedsięwzięć, których inni by się przestraszyli.
To wyzwanie bez dwóch zdań należało do tych ambitnych: (1) obejmowało szeroki horyzont czasu (2) wymagało
wewnętrznej koordynacji korporacji (3) zakładało angażowanie startupów. Program dla Nokia Garage budowaliśmy
warsztatowo oraz interacyjnie - tak jak lubimy. W pierwszej kolejności zagadnienia programu przepracowaliśmy na
warsztatach hands-on z interdyscyplinarnym zespołem garażu. Wspólnie zbudowaliśmy strategię innowacji dla tej
przestrzeni. Dopiero, kiedy wypracowaliśmy główne założenia dla strategii współpracy ze startupami przeszliśmy do
kolejnego kroku - jej komunikacji i doprecyzowywania z innymi departamentami firmy, których rola w budowaniu
sukcesu startupów na ścieżce współpracy z Nokia będzie znacząca. Właściwy program dla Nokia Garage
sformułowaliśmy dopiero po wykonaniu tego kroku mając pewność, że (1) broni się jakością oraz (2) jest ciepło
przyjęty przez szeroką organizację.

Prawdziwy garaż nie jest
miejscem ucieczki przed
obowiązkami. Ten prawdziwy,
ten w którym pracuje się nad
innowacjami jest miejscem,
w którym za sprawą
angażowanej kreatywności
i w konsekwencji odkrywa się
przyszłość.
“

”

EFEKT: Dobra strategia nigdy nie jest dokumentem długim. Wręcz odwrotnie - te najlepsze można opowiedzieć
w kilkunastu słowach i zamknąć w onepagerze. Właśnie w taki sposób buduje się precyzję (1) w obieraniu kierunków
oraz (2) w komunikacji zamierzeń. Tak właśnie zrobiliśmy. Całe pokłady wiedzy, doświadczenia, zaangażowania,
energii znalazły swój materialny wymiar w mapie drogowej dla rozwoju koncepcji corporate-startup w ramach Nokia
Garage. Mapy to świetnie narzędzia - w stosunkowo przejrzystej formie pozwalają zawrzeć ogrom informacji. Tak
było tym razem. Mapa Nokia Garage zawierała prócz nadrzędnego celu oraz celów cząstkowych również: kierunki
działania, ich operacjonalizację, wybrane taktyki działania, sposoby pomiaru rezultatu. Całość świetnie wpisywała się
nie tylko w logikę ekosystemu innowacji, ale również w założenia metodologiczne dla rozwoju innowacji w modelu
współpracy korporacji i startupu.
WNIOSEK: Najlepsze programy..
konsumują sporo energii w trakcie ich przygotowania; im więcej potu na treningu, tym mniej krwi na polu walk
twórczo eksplorują potrzeby i możliwości całych organizacji, nie tylko departamentów innowacji - łącząc jest za
sprawą właściwych metodologi
mimo swego ciężaru gatunkowego, nigdy nie są zawiłe i niezrozumiałe, jest wręcz odwrotnie
NEXT STEPS: Z chęcią i Tobie pomożemy w podobnych przedsięwzięciach.
Jeżeli czujesz, że jesteś gotowy do tego, aby przenieść swoją działalność
corporate-startup na wyższy poziom - daj znać. Wspólnie zbudujemy
właściwy program działania. Równie chętnie jak z kreacją, pomożemy Ci
także z jego operacjonalizacją.
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Firma, której nie widać, ale którą spotykasz za każdym razem, kiedy któryś
z wiodących polskich ubezpieczycieli przystępuje do likwidacji Twojej szkody na
majątku: tym ruchomym lub nie

TARGET: Celem tego projektu było transformowanie pomysłu pracowników firmy w produkt, który bardzo szybko
będzie można oddać w ręce klientów (b2c) oraz rozpocząć jego skalowanie z wykorzystaniem korporacyjnych
partnerów - największych krajowych ubezpieczycieli (b2b2c). Środkiem do osiągnięcia tego celu było
(1) zbudowanie takiego rozwiązania, które sprosta oczekiwaniom klientów (2) zbudowanie właściwych ścieżek
klienta oraz komunikacji z nim oraz (3) przygotowanie modelu biznesowego projektu do tego, aby można było
realizować go samodzielnie, jak i wspólnie z dojrzałymi partnerami.
METODA: Sprint! Wspólnie z zespołem firmy pobiegliśmy ścieżką właściwą dla (a) dynamicznego rozwoju produktu w ciągu tygodnia transformując pomysł w prototyp (b) właściwego projektowania ścieżki klienta - modelując właściwe
interakcje produkt - user (c) odważnego testowania zaprojektowanych komponentów - w duchu prawdziwego
zrozumienia koncepcji lean-startup (d) pozyskania userów dla rozwiązania oraz jego skalowania z wykorzystaniem
zasobów firmy (b2c) oraz zasobów jej korporacyjnych klientów (b2b2c).

“Klienci nie chcą mieć

dziewięciocalowych wierteł,
chcą mieć dziewięciocalowe
otwory. Jeżeli marzysz, aby
Twoja innowacja była chciana upewnij się, że rozwiązujesz
problem klienta oraz że wiesz,
jak dotrzeć do niego
z rozwiązaniem.”

EFEKT: Tydzień intensywnej pracy (sprint to nie metafora!) doprowadził do tego, że firma (i) transformowała swój
pomysł w funkcjonalny prototyp (ii) otoczyła, go niezbędnym modelem biznesowym (iii) epmatyzowała z klientem
budując właściwą dla niego ścieżkę interakcji z rozwiązaniem (iv) zaplanowała ścieżkę dojścia do early-adopter'ów
oraz (v) przyjmując operacyjny plan dla pozyskania. korporacyjnych klientów oraz skalowania rozwiązania
z wykorzystaniem ich zasobów. Z jednej strony projekt został właściwe zagospodarowany na poziomie produktowym
(idea - mvp), z drugiej strony klienckim (ścieżka interakcji), z trzeciej strony na poziomie skalowania (identyfikacja
korporacyjnych partnerów oraz wyjście naprzeciw im specyficznym wymaganiom).
WNIOSEK: Dobry projekt innowacyjny to taki, który..
jest rozwijany zgodnie z metodologią, nie na drodze przypadkó
materializuje przemyślenia o kliencie, produkcie, sprzedaż
istnieje, to jest taki który można dotknąć, który można zobaczyć, który można użyć
NEXT STEPS: Z chęcią i Tobie pomożemy w podobnych przedsięwzięciach.
Jeżeli czujesz, że masz dobry pomysł, ale nie wiesz, jak zamienić go
w produkt, a później z powodzeniem dostarczać do klientów - także
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z wykorzystaniem sieci korporacyjnych partnerów - we're here!


Firma – gigant, instytucja, ikona. Wiodący producent oprogramowania
niezbędnego w zarządzaniu przedsiębiorstwami, powszechnie kojarzony
z mistrzowskimi technologiami zarządzania bazami danych

TARGET: Środek pandemii. Lock-down w ostrej formie. Z jednej strony strach o siebie samych, z drugiej strony
wielka potrzeba wykorzystania własnych kompetencji do tego, aby uczynić coś dobrego dla innych. Celem tego
projektu było wykorzystanie zasobów firmy, wiedzy jej pracowników oraz kompetencji „hackerów” do wygenerowania
projektów, które mogą uczynić pandemię mniej bolesną, a post-pandemiczne życie mniej bolesne / uciążliwe. Albo
inaczej – projekt ten miał za zadanie sprawić, aby ludzie zamknięci przed światem w swoich domach mogli
wykorzystać swoje potencjały do wygenerowania czegoś co załagodzi ból pandemii lub nada bardziej przyjemnego
kształtu temu jak świat może wyglądać po jej zakończeniu. Tak czy inaczej – bardzo ambitnie.
METODA: Maraton! Programistyczny rzecz jasna, potocznie zwany również hackathonem. Wspólnie z zespołem
firmy wymyśliliśmy, że nie chcemy jedynie generować pomysłów, ale również błyskawicznie je walidować, aby tym
najlepszym stwarzać szansę do ich niezwłocznej realizacji przy wsparciu wszystkich partnerów (Venture Cafe,
Cambridge Innovation Center, Arrow – niezmiennie wyrazy uznania dla Was!) zaangażowanych w realizację tego
przedsięwzięcia. W konsekwencji – wygenerowaliśmy merytoryczną warstwę hackathonu, przygotowaliśmy
wirtualną przestrzeń współpracy, pomogliśmy zbudować zespoły projektowe, zadbaliśmy o dodatkową stymulację ich
kreatywności. Wreszcie zorganizowaliśmy proces oceny ukończonych projektów, pomogliśmy wybrać te najlepsze,
a później… z dumą patrzyliśmy jak się rozwijają.

“Aby mieć dobry pomysł, trzeba

mieć dużo pomysłów, a później
odrzucić te złe. Te, które zostaną
najpewniej będą tymi dobrymi.
Mistrzowie innowacji do perfekcji
opanowali sposoby generowania
pomysłów oraz ich szybkiej
walidacji.”

EFEKT: W inicjatywę zaangażowało się ponad 250 osób, w tym 160 uczestników, 40 mentorów biznesowych
i tematycznych, 50 ekspertów technologicznych. Już same statystyki „na wejściu” robią wrażenie. Równie
imponujące są te „na wyjściu”. Utworzone zespoły „hackowały” rzeczywistość przez 4 dni. Maraton ukończyło aż 20
z 25 zespołów. Każdy z zespołów, który przekroczył wirtualną linię mety zademonstrował funkcjonalny prototyp.
Spośród nich jury wybrało, wyróżniło i nagrodziło aż 12 (!!!). Dla nas szczególnym powodem do dumy jest to, że
niektóre z projektów przerodziły się w startupy, które z mniejszymi i większymi sukcesami działają do dziś. I że tak
ambitne przedsięwzięcie udało się zrealizować w sytuacji głębokiego lock-downu.
WNIOSEK: Dobry hackathon to taki, który..
daje upust kreatywności, ale równocześnie adresuje realne problem
organizowany jest w szerokim partnerstwie interdyscyplinarnych podmiotó
pomaga materializować takie projekty, które realizowane są dalej po jego zakończeniu
NEXT STEPS: Z chęcią i Tobie pomożemy w podobnych przedsięwzięciach.
Jeżeli szukasz sposobu na to, aby sprawnie skorzystać z kreatywnego
potencjału Twojego otoczenia, a później równie sprawnie zwalidować
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przydatność wygenerowanych pomysłów - daj znać! Potrafimy nie tylko
w hackathony, ale również w inne formaty programowania innowacyjności.

...certyfikat!

zdobądź wspólnie z nami kompetencje niezbędne do
tego, aby z powodzeniem realizować programy
corporate-startup! jakość edukacji gwarantujemy nie
tylko my sami, certyfiakcję prowadzimy wspólnie
z klubem innowatora TREND HOUSE WARSAW!

hello@openinnovation.house

Firma, która sprawia, że internet na Twoim telefonie działa szybciej i stabilniej.
A aplikacje, z których korzystasz mogą więcej niż wskazywałby na to hardware
urządzenia. Jak? Odpowiedź to Edge Computing

TARGET: Popularyzacja Edge Computing wśród twórców oprogramowania, a docelowo wśród userów, którzy
mieliby z niego korzystać. Na branżowym celowniku znalazł się nowoczesny przemysł, zawodowy sport oraz
gaming. Na kompetencyjnym – eksperci data science, video analitics, game development, machine learning. To
właśnie oni – za sprawą tworzonych przez siebie rozwiązań mieli wpłynąć na adopcję edge computing w branżach,
w których wykorzystanie potencjału brzegu sieci jest najbardziej oczywiste.
METODA: Hackathon. Move fast and break things. Zaproszone zespoły dostały dostęp do laboratorium sieci 5G /
Edge Computing oraz cały weekend, aby na udostępnionej infrastrukturze zmierzyć się z postawionymi przed nimi
wyzwaniami. Przy okazji – zostały poproszone o identyfikację bugów platformy – nie było ich wiele, więc za każdy
zidentyfikowany przyznawana była nagroda. To tylko część opowieści, ta właściwa dla samego maratonu. Pozostała
część, równie istotna, to tworzenie takiej konfiguracji biznesowej tego wydarzenia, która najlepszym zespołom
pozwoliłaby rozwijać swoje projekty po jego zakończeniu.

udzi nie interesuje
technologia, nie
interesują ich herce, bity,
latencje, interesuje ich
to czy ich problemy są
rozwiązane, a potrzeby
zaspokojone. Mistrzowie
innowacji potrafią
korzystać z technologii,
aby zadowalać klienta!
“L

…

”

EFEKT: W hackathonie udział wzięło 100+ developerów. W trakcie weekendu pracowali nad 15+ prototypami.
Ostatecznie udało się ukończyć 7 z nich. 1 przerodził się w pełnoskalowy produkt, który dzisiaj jest dalej rozwijany –
przy współudziale partnerów hackathonu, na komercyjnej ścieżce. Prawdą jest, że dla tego wydarzenia udało się
pozyskać długą listę partnerów (przeszło 40!), wśród nich takich innowatorów-gigantów jak T-Mobile (który
udostępnił infrastrukturę 5G), Samsung (który udostępnił przedpremierowo swoje flagowe telefony) oraz Vuzix (który
dla użytkowników przesłał najnowsze okulary). Przez kilka dni o Edge Computing było naprawdę głośno –
o wydarzeniu pisało np. Tech.EU, Women In Technology, Mam Startup, Pixel, Re:view, i Telepolis.
WNIOSEK: Dobry hackathon to taki, który..
generuje projekty, które trwają nawet po jego zakończeni
angażuje szeroką siatkę partnerów technologicznych i środowiskowyc
realizuje wszystkie cele jego organizatorów
NE T STEPS: Z chęcią i Tobie pomożemy w podobnych przedsięwzięciach.
Jeżeli zastanawiasz się jak napędzić adopcję technologii, zdobyć
zainteresowanie środowiska, narobić dobrego szumu wokoło swojej
działalności lub po prostu zrobić świetny hackathon - let us know!
X

…
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Firma - gigant. Reprezentant sektora energetycznego, który nie tylko poszukuje
i wydobywa, ale również wytwarza i dystrybuuje. Jeżeli teraz korzystasz
z elektryczności lub ciepła to jest spora szansa, że dostarcza je ta firma

TARGET: Przygotowanie ludzi-biznesu oraz ludzi-technologii do współpracy ze startupami. To bardzo ważny punkt
na mapie osiągnięcia pełnej efektywności modelu corporate-startup. Każda firma, która chce budować swoją
przyszłość w modelu otwartych innowacji musi się do tego odpowiednio przygotować: identyfikując właściwe
wyzwania, audytując swoje fundamenty, wygładzając własne procesy, adoptując właściwą metodologię, budując
adekwatny plan współpracy oraz wdrażając system metryk, który pomoże odróżnić porażkę od sukcesu. Właśnie
zaadresowanie tych wyzwań było celem współpracy w ramach tego projektu.
METODA: Trainig on the job. W jednej przestrzeni zgromadziliśmy przedstawicieli jednostek biznesowych spółki po
to, aby wspólnie przepracować nie tylko zakres ich współpracy ze startupami, ale również to w jakim modelu
powinna być prowadzona. Wspólnie przepracowaliśmy zakres tematyczny współpracy oraz zrobiliśmy deep-dive
w operacyjne warstwy możliwych projektów. Wszystko jeszcze przed wyborem startupów, które zasilić mają pulę
innowacyjnych kompetencji firmy. Dlaczego? Dzięki takiemu podejściu firma zyskuje czas, aby właściwie
przygotować się do współpracy z innowatorami z zewnątrz, a wybierając startupy do współpracy kierować się będzie
dobrze ugruntowanymi założeniami, nie pięknem samych projektów.

Procesy i procedury to
jeden ze znanych
i sprawdzonych sposobów
na radzenie sobie
z chaosem. Dobrze
zorganizowana korporacja
może sprawnie osiągać
swoje cele. Jej
uporządkowanie może być
jednak wyzwaniem dla
innowatorów. Oni lepiej
czują się, kiedy mają więcej
swobody.
“

”

EFEKT: Zarys pragmatycznego modelu współpracy firmy i startupów. Wzmocniony również odrobiną dokumentacji
niezbędną do tego, aby rezultaty wspólnej pracy przedstawicieli OIH oraz firmy nie uciekły w międzyczasie. Z jednej
strony firma przyjrzała się sobie w lustrze: (i) zidentyfikowała wyzwania, które może podejmować wspólnie ze
startupami, (ii) wskazała również na wewnętrzne obszary swojej działalności, które warto przygotować do tego, aby
odnaleźć mogły się w nich startupy. (iii )Co więcej, firma naszkicowała to jak mógłby wyglądać operacyjny plan jej
współpracy ze startupami tak, aby w procesie selekcji tych właściwych projektów kierować się przede wszystkim
względami praktycznymi oraz merytorycznymi - nie urodą startupów.
WNIOSEK: Dobrze przygotowana do współpracy ze startupami firma to taka, która
zna wady i zalety własnych procedur, procesów, kultur
potrafi wskazać obszary do współpracy ze startupam
buduje zwinne plany współpracy i otacza je metrykami
NE T STEPS: Z chęcią i Tobie pomożemy w podobnych przedsięwzięciach.
Jeżeli zastanawiasz się (a) czy Twoja firma jest gotowa do współpracy ze
startupami lub (b) jak podnieść jej gotowość do funkcjonowania w modelu
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otwartych innowacji - to wiemy, jak Ci pomóc. Napisz lub zadzwoń. Na
modelu corporate-startup znamy się jak nikt inny w tej części świata.
X

...w pudełku!

wszystko czego potrzebujesz, aby samodzielnie
wdrażać startupowe rozwiązania w swoim
korporacyjnym środowisku znajdziesz w BOXIE!

www.openinnovation.house/box

hello@openinnovation.house
napisz do nas, a my z chęcią pomożemy Ci
rozszerzyć zakres Twojej działalności o współpracę
ze startupami, która faktycznie przynosi rezultaty!

...i otoczenie biznesu

Agencja - jeden z wiodących animatorów przedsiębiorczości / innowacyjności
w lokalnym ekosystemie; środki transferowane przez agencję umożliwiły
realizację wielu projektów corporate-startup

TARGET: Animacja lokalnego ekosystemu innowacji - przede wszystkim korporacji i startupów, ale również funduszy
venture capital, parków technologicznych, uczelni wyższych oraz wszystkich innych podmiotów i osób, które
klasyfikują się inaczej, ale chcą odnosić sukcesy na ścieżce współpracy. Agencji zależało na zbudowaniu
programowego podejścia do stymulacji wymiany doświadczeń między wszystkimi osobami zaangażowanymi
w prowadzenie innowacyjnych projektów, w szczególności w modelu corporate-startup / open-innovation. Także
między podmiotami i osobami doświadczonymi na tej ścieżce, a tymi, którzy dopiero planują swoje pierwsze
działania w tym obszarze.
METODA: Roadshow! Realizacja programu zajęła 2 lata! W jego trakcie zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 40+
eventów: śniadań, meetupów, mixerów, warsztatów, demonstracji, paneli, okrągłych stołów, gal… Zaangażowaliśmy
przeszło 150 prelegentów: przedstawicieli najbardziej innowacyjnych firm: tych dużych - e.g. IKEA, Nokia, Intel,
Google, Amazon, T-Mobile, BNP Paribas, Alior, ale także tych mniejszych - e.g. Autenti, HCM Deck, Scanway, Cervi
Robotics, Prevlly. Także podmiotów, które umiejętnie stymulują lub finansują część ich działalności, w tym: Venture
Cafe Foundation, Krakowski Park Technologiczny, Space3ac, Innovation Nest, EEC Magenta. Czasami wystarczy,
aby do jednego pomieszczenia sprowadzić właściwe osoby. Czasami trzeba jedynie szalenie zabieganym ekspertom
zapewnić sposobność do tego, aby na chwilę mogli się zatrzymać. Spojrzeć wstecz. Spojrzeć w przód. I zacząć
rozmawiać. Magia zadzieje się sama!

Korporacje nie są dużymi
startupami. Natomiast
startupy nie są małymi
korporacjami. Zbudowanie
efektywnych mechanizmów
współpracy między nimi
wymaga pomysłu, wiedzy,
doświadczenia
i… konsekwencji!
“

”

EFEKT: Łącznie w zorganizowanych przez nas spotkaniach udział wzięło przeszło 2000 osób. Z wiedzą
i doświadczeniem byliśmy w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie, Gdańsku, a w czasie
pandemii - za sprawą realizacji programu w online - w zasadzie wszędzie. W kategoriach sukcesu należy myśleć
o tym, że udało się nam budować duże grupy osób (60+ innowatorów), chcących wspólnie rozmawiać na takie
tematy jak zastosowania nanotechnologii, chemia przyszłości, IoT w przemyśle, metodologia współpracy
corporate-startup… W przestrzeniach między kolejnymi przystankami programu - budowaliśmy społeczność
innowatorów - praktyków, entuzjastów współpracy. Grupa, którą budowaliśmy praktycznie od zera liczy dzisiaj prawie
1200 członków. Nasze zaangażowanie w realizację programu dobiegło końca, a grupa wciąż żyje! To najlepszy
dowód na to, że animacja i stymulacja udały się!
WNIOSEK: Dobre programy stymulacji współpracy to takie, które
wychodzą poza utarte ścieżki i szlaki, docierają w nowe miejsc
szukają świeżości w realizacji celów, miksują różne, nietypowe format
spotykają ze sobą firmy i osoby, które inaczej najpewniej nie spotkałyby się
NE T STEPS: Z chęcią i Tobie pomożemy w podobnych przedsięwzięciach.
eżeli planujesz budowę programów stymulacji innowacji o szerokim
zasięgu, jeżeli szukasz świeżości w swojej działalności, jeżeli chcesz
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docierać do nowych miejsc i nowych ludzi - to możemy Ci pomóc. Napisz
lub zadzwoń. Potrafimy budować programy, chętnie włączymy się w Twój.
X

J

Organizacja wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, forma
partnerstwa publiczno-prywatnego nakierowanego na działania z zakresu
mitygacji / adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych

TARGET: EIT Climate KIC przy współpracy ze Spin-US - spółką celową Uniwersytetu Śląskiego podjął się
ambitnego wyzwania - budowy takiego programu, który pozwoli w turbo-tempie rozwinąć się tym projektem, które
mogą realnie wpłynąć na zatrzymanie lub odwrócenie niekorzystnych zmian zachodzących w ekosferze naszej
planety. Program miał wygenerować rezultaty w ciągu kilku miesięcy ("klimat nie może czekać"), a jego uczestnicy
mieli nie tylko rozwinąć swoje projekty, ale również znaleźć odpowiednich partnerów dla nich, którzy pomogą im
działać z odpowiednim rozmachem.
METODA: Akceleracja! Innowacje muszą zmieniać świat, ale również płacić rachunki. Brzmi jak wyzwanie. Z jednej
strony program służyć miał temu, żeby akcelerowane stratupy budowały customer-problem fit (step 1), z drugiej
strony problem-solution fit (step 2), z trzeciej strony solution-market fit (step 3). Wszystko w maksymalnie 3 miesiące
- w myśl spostrzeżenia, że Ziemia nie może czekać. Sam program skonstruowaliśmy tak, aby odnalazły się na nim
projekty early-stage (step 1-2) oraz projekty grown-up (step 2-3).

“Innowacje są

agnostyczne branżowo.
Ich aplikacja może
odbywać się w zasadzie
w każdym obszarze
gospodarki. Ich zadaniem
jest adresowanie potrzeb /
rozwiązywanie problemów.
Long story short - zmiana
życia na lepsze.”

EFEKT: Do udziału w projekcie zgłosiło się łącznie przeszło 140 projektów! To pierwszy sukces - oznacza to, że
innowatorzy chcą zajmować się tematem klimatu. Do akceleracji zakwalifikowaliśmy 10 najlepiej rokujących
projektów - 5 early-stage / 5 grown-up. Każdy wyposażyliśmy w wiedzę i narzędzia niezbędną dla budowy chcianego
produktu oraz jego skalowania. Każdy wyposażyliśmy w $$$ niezbędne do realizacji zamierzeń. Każdy otoczyliśmy
opieką coachów oraz mentorów. Dla każdego stworzyliśmy również szansę na szeroką ekspozycję na globalny
ekosystem partnerów. Przynajmniej kilka z projektów - w efekcie wykonanej w programie pracy pozyskało niezbędne
dla dalszego rozwoju finansowanie (VC path), kilka pracuje nad zmianą świata z pozyskanymi partnerami
(corporate-startup path).
WNIOSEK: Dobre programy akceleracji to takie, które
mimo kohortowego podejścia uwzględniają indywidulane potrzeby startupó
przygotowują startupy do kontynuacji działań po zakończeniu wspólnej prac
dają wymierne rezultaty, są w stanie w sposób wymierny uzasadnić swoją przydatność
NEXT STEPS: Z chęcią pomożemy Ci zbudować taki program akceleracji,
który "zrobi robotę" i spełni nadzieje, które w nim pokładasz. Dołożymy
wszelkich starań, aby z udziału w nim zadowolone były również startupy!
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Możesz nam zaufać - znamy się na tym! Robiliśmy to nie raz, nie dwa zawsze z tak samo dobrymi efektami. Napisz do nas. Możesz też
zadzwonić!

Epicentrum innowacji w samym centrum stolicy; miejsce, w którym spotykają się
doerzy - ludzie z pasją, odwagą oraz inicjatywą po to, aby wspólnymi siłami
materializować te najbardziej potrzebne / szalone / obiecujące pomysły

TARGET: Włączenie największych firm (międzynarodowych korporacji, ale nie tylko…) w programowy rozwój
innowacji - w szczególności we współpracy ze startupami - w myśl osiągnięć nowoczesnych koncepcji zarządzania
zebranych pod etykietką 'otwartych innowacji' / 'corporate innovation'. CIC Warsaw chciało efektywnie pomagać
największym firmom w podejmowaniu takich przedsięwzięć, które otwierać je będą na tworzenie innowacji we
współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. To trudne - w szczególności dla firm, które przez lata odnosiły sukces na
ścieżce 'closed innovation'.
METODA: Wiedza podana w efektywny sposób oraz wsparta doświadczeniem osób, które na modelu otwartych
innowacji zjadły zęby. Jak? Po pierwsze: publikacja, która w uporządkowany i wyczerpujący sposób przedstawia
oraz omawia kilkadziesiąt programów otwartych innowacji, wskazując także na sposoby ich efektywnego wdrożenia
w dojrzałym środowisku. Po drugie: seria warsztatów, na których najbardziej popularne programy (inkubacja,
akceleracja, hackathon, corporate venture capital, intrapreneurship) zostaną przepracowane wspólnie przez
praktyków oraz korporacyjnych innowatorów, którzy dopiero planują ich wdrożenie.

“Jeden + jeden = trzy!

Synergia nie musi być
jedynie wyświechtanym
sloganem. Jeżeli właściwe
osoby połączy wartościowa
idea to wydarzyć się może
bardzo dużo! Więcej niż
wskazywałaby na to prosta
suma części.”

EFEKT: Publikacja spotkała się z wielkim zainteresowaniem branży. Cały nakład rozszedł się błyskawicznie. Dzisiaj
egzemplarze Corporate Innovation Playbook można znaleźć na półkach nie tylko początkujących, ale również
doświadczonych korporacyjnych innowatorów. Seria warsztatów spotkała się z równie ciepłym odbiorem. Udział
wzięło w niej kilkudziesięciu innowatorów. Patrząc po tym jakie przedsięwzięcia realizowali w niedalekiej przeszłości
można odnieść wrażenie, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami (i nadziejami!) - skorzystali z nich bardzo!
WNIOSEK: Dobre programy wspierania innowacyjności
tworzą i dystrybuują wiedzę, którą łatwo można wykorzystać w praktycznych projektac
szukają efektywnych sposobów dystrybucji wytworzonej wiedz
łączą ze sobą innowatorów tak, aby wspólnie robili użytek ze swoich kompetencji
NEXT STEPS: Z chęcią wyposażymy Twoją firmę / organizację w niezbędną
wiedzę. Ba! Pomożemy również w tym, aby wiedza, którą Ci damy nie
utknęła w 'knowledge center', ale aby mogła przynosić wartość
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w realizowanych przez Ciebie projektach. Napisz do nas!

Największa społeczność innowatorów w Europie. Jej celem jest wzmacnianie
digitalizacji kontynentu oraz ulokowanych tutaj przedsiębiorstw na ich ścieżkach
do stawania się domenowymi liderami

TARGET: EIT Digital wspólnie z regionalnym partnerem - Krakowskim Parkiem Technologicznym chciało wzmacniać
usieciowienie europejskiej gospodarki. W szczególności ten fragment środowiska współpracy, który dotyczy
koinnowacji realizowanych w modelu corporate-startup. Celem tego przedsięwzięcia miało być przygotowanie
polskich startupów do tego, aby mogły współpracować (z sukcesami!) z europejskimi gigantami, przede wszystkim
na ścieżce deep-tech.
METODA: Akceleracja! Wspólnie z ekspertami z Krakowskiego Parku Technologicznego przeprowadziliśmy program
akceleracji, którego zadaniem miało być przygotowanie uczestniczących startupów do współpracy w modelu open
innovation z dużo większymi od nich podmiotami. Z jednej strony - rozwój startupów wymagał zadbania o takie
podstawowe kwestie jak efektywność zarządzania firmą lub umiejętność modelowania finansowego. Z drugiej strony
niezbędne było odpowiednie zarządzeniem modelem biznesowym startupów - tak, aby równocześnie uwypuklać ich
innowacyjność oraz przygotować niezbędny setup do ścisłej integracji z korporacyjnymi partnerami.

“Digitalizacja nie jest

opcją, nie jest wyborem.
W dzisiejszym świecie
jest koniecznością.
Startupy mogą być
częścią odpowiedzi na
wyzwania adaptacji
i rozwoju, które stawia
rzeczywistość.”

EFEKT: Ostatecznie polskie startupy wspieraliśmy w kilku rundach ich przygotowywania się do wejścia w struktury
EIT Digital oraz odnoszenia sukcesów we współpracy z innymi firmami współtworzącymi ten network. Łącznie
wspieraliśmy kilkanaście startupów - pomagając im przenosić ich biznesy na wyższy poziom. Spółki, które
z powodzeniem przeszły przez program miały okazję szukać dopasowania z takimi podmiotami jak Lafarge Holcim,
Price Waterhouse Cooper, Ericsson, Alior Bank, Indra, hub:raum…
WNIOSEK: Dobry program akceleracji to taki, który
stwarza lokalnym startup szanse do osiągania międzynarodowego sukces
umiejętnie łączy elementy warsztatowe z elementami networkingowym
zakłada (i realizuje te założenia!), że kluczem do sukcesu jest współpraca
NEXT STEPS: Z chęcią pomożemy i Tobie zrealizować program akceleracji!
Równie dobrze czujemy się w programowaniu rozwoju startupów, co
w zagadnieniach deep-tech. Jeżeli szukasz kogoś, kto pomoże Ci
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zrealizować program akceleracji, który pasować będzie do charakterystyki
Twojej działalności - to właśnie znalazłeś. Napisz do nas!

Miasto Katowice, jej wyspecjalizowana w stymulowaniu przedsiębiorczości
komórka, która swoimi działaniami chce obejmować te startupy, które mają
potencjał, aby z sukcesem zdobywać lokalne i międzynarodowe rynki

TARGET: Dostarczanie wsparcia niezbędnego do tego, aby startupy, które powstają na Śląsku mogły się
dynamicznie rozwijać. Region ma ogromny potencjał, niczym nie ustępuje innym dynamicznym ośrodkom innowacji
w Polsce. Startupy są jednak szczególnymi tworami, które rozwija się odrobinę inaczej niż klasyczne firmy. Warto
więc pomagać im w taki sposób, jakiego najbardziej potrzebują - po to, aby mogły budować modele biznesowe,
które z jednej strony efektywnie adresują wyzwania klientów, z drugiej strony, które zapewniają opłacalność
prowadzonej działalności.
METODA: Program mentoringowy skrojony z precyzją, której nie powstydziłby się najlepszy krawiec. Przedstawiciele
Open Innovation House zostali zaproszeni do tego, aby swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać najbardziej
interesujące spółki z regionu - na trudnej ścieżce rozwoju innowacji. Podstawą udzielonego wsparcia miało być
myślenie w kategoriach modelu biznesowego (to model jest nośnikiem innowacji, nie produkt!). Którego elementu?
Każdego! Rzecz jasna w zależności od tego, w którym obszarze swojej kompozycji startup (a) najbardziej
niedomagał lub (b) wykazywał największy potencjał.

W innowacjach najważniejsi są
ludzie. i, którzy je rozwijają. i,
którzy z nich korzystają. i,
którzy obserwują. i, którzy
aktywnie wspierają. Właśnie
dlatego innowacje nie powinny
być rozwijane w ukryciu! Wręcz
odwrotnie!
“

C

C

C

C

”

EFEKT: Program ostatecznie przybrał bardzo ciekawy kształt. Z pośród kilkudziesięciu zgłoszonych projektów dziesięć najlepiej rokujących zostało objętych wsparciem mentorskim. Projekty rozwijały się pod czujnym okiem
mentorów oraz komisji jury? Tak - pod okiem grupy osób, której zadaniem była ocena postępu, który w trakcie
programu osiągają startupy. Dlaczego? Najlepsza piątka otrzymać miała wsparcie mentorów w dodatkowym
zakresie. Najlepsza trójka - hojne nagrody pieniężne oraz znaczące nagrody rzeczowe (miejsce w lokalnym
epicentrum innowacyjności!) - niezbędne do tego, aby realizować zaplanowane w trakcie programu zamierzenia
także po jego zakończeniu.
WNIOSEK: Dobry program mentoringowy to taki, który
angażuje topowych ekspertach o szerokim wachlarzu kompetencj
łączy startupy oraz mentorów ze względu na możliwy do wypracowania efekt synergi
prócz wiedzy zapewnia startupom również inne niezbędne dla sukcesu zasoby
NE T STEPS: Z chęcią wyposażymy Twój ekosystem startupowy w te
kompetencje, których potrzebujesz do tego, aby rozpędzić tworzące go
startupy do maksymalnej prędkości. Modelowanie biznesowe (business
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model innovation) to jedna z naszych najsilniejszych kompetencji. Z chęcią
użyjemy jej dla iebie. Napisz do nas!
X

C

Fundacja, której misją jest wspieranie lokalnych (lubelskich) przedsiębiorców przede wszystkim 'first time founders' w odnoszeniu sukcesów na ścieżce
innowacji. Zawiązana przez osoby, które same tworzą i rozwijają innowacje

TARGET: Wspieranie lokalnych startupów. W szczególności tych, które znajdują się już na pewnym stopniu rozwoju
(e.g. właśnie ukończyły inkubację) i które potrzebują szczególnej mądrości do tego, aby nie zaprzepaścić tego
wszystkiego co już wypracowały (e.g. dobry customer-development, przemyślane MVP). Bywa, że startupy, które
kończą rozwój w ramach kohortowego programu - później zostają zostawione same sobie. Celem fundacji jest
tworzenie gotowych ścieżek rozwoju właśnie dla takich firm. Dlaczego? W takiej sytuacji znalazł się jeden
z projektów fundatorów WeDoLBN. Oni sobie poradzili, ale w tym samym czasie obserwowali projekty innych osób,
które tak dobrze w nowej rzeczywistości się nie odnalazły.
METODA: Międzynarodowy konkurs! Fundacja podjęła się realizacji krajowego finału konkursu Creative Business
Cup. Jego zwycięzca reprezentować miał Polskę na arenie międzynarodowej - konkurując o nagrody i eskpozycję
z projektami z innych krajów. Startupowy konkurs? Jak zrobić to dobrze? W pierwszej kolejności trzeba zbudować
prosty / przejrzysty regulamin, który wyznaczać będzie jego warunki brzegowe. Później zadbać o to, aby do udziału
w nim zgłosiły się właściwe startupy we właściwej ilości. Następnie - zadbać o to, aby sam finał konkursu odbył się
przy odpowiedniej frekwencji obserwatorów. Także o to, aby zebrać odpowiedni skład sędziowski - który na bazie
racjonalnych przesłanek wskaże i nagrodzi zwycięzców.

“Dobrze uczyć się na
cudzych błędach.
W szczególności
bezpośrednio od osób, które
same je popełniły - i którym
mocno zależy na tym, aby
nie popełnili ich inni.
Startupów - które z definicji
mają krótki rozbieg - dotyczy
to w szczególności.”

EFEKT: Konkurs udało się przeprowadzić mimo pandemicznych ograniczeń! Jego przekaz trafił do właściwych
startupów - przede wszystkim do tych, które znajdowały się w tym ciekawym miejscu (a) na wyjściu z kohortowych
programów, ale jeszcze przed właściwym skalowaniem! (b) epatujących kreatywnością, realizujących projekty na
styku sztuki i technologii. Wydaje się, że komisja jury nagrodziła właściwy projekt - prócz sukcesu na szczeblu
krajowym, wybrany przez ekspertów/sędziów startup bardzo dobrze poradził sobie na szczeblu międzynarodowym.
Zdobył właśnie to czego szukał w konkursie - niezbędnej do skalowania ekspozycji.
WNIOSEK: Dobry konkurs startupowy to taki, który
angażuje właściwe startupy, to jest te, które mogą skorzystać na udziale w ni
buduje dla startupów właściwą ekspozycję, która pozwala im zaistnieć po jego zakończeni
świetnie wygląda - w konkursach chodzi o show!
NEXT STEPS: Z chęcią pomożemy Ci w organizacji Twojego konkursu
startupowego. Wiemy, jak dobrze ułożyć go we front-end oraz back-end!
Wiemy co zrobić, aby zachęcić do udziału w nim wartościowe startupy oraz
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co zrobić, aby dostarczyć im oczekiwaną wartość. Wiemy, też co zrobić, aby
rywalizacja wyglądała świetnie w oczach obserwatorów. Napisz do nas!

... to nie wszystko!

opisane case’y nie wyczerpują naszego
doświadczenia we współpracy z IOB;
współpracowaliśmy - w różnych zakresach także
z tymi instytucjami wymienionymi wyżej; z chęcią
zostaniem także Twoim partnerem!
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napisz do nas, a my z chęcią pomożemy Ci
skutecznie animować i stymulować środowisko
współpracy w ramach ekosystemu innowacji!

...i uczelnie wyższe

Najstarszy polski uniwersytet, który co roku kształci tysiące talentów! Absolwenci
uczelni wywierają ogromny wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość społeczna
i gospodarcza kraju, regionu i kontynentu.

TARGET: Budowa uporządkowanego podejścia do wspierania przedsiębiorczych praktyk studentów. Wsparcie tych
najbardziej dynamicznych, niezależnie od wydziału, na który uczęszczają, w budowaniu innowacyjnych firm.
Wyposażenie chętnych studentów w wiedzę, narzędzia i środki do tego, aby szybko i tanio testować pomysły, a te
najlepsze transformować w biznesy-startupy. Onboardowanie powstałych w ten sposób firm w lokalnym ekosystemie
partnerów - odbiorców rozwiązań oraz funduszy inwestycyjnych.

METODA: Inkubacja. Szyta na miarę. Dopasowana do potrzeb i możliwości uczelni. Z jednej strony czerpiąca
garściami z osiągnięć i zasobów uczelni. Z drugiej strony otwarta na wsparcie pochodzące z bliskiego otoczenia
uczelni - firm, ekspertów, funduszy, pasjonatów. Program, w którym tak samo dobrze odnajdą się studenci kierunków
technicznych i studenci kierunków społecznych. Szybka ścieżka do budowy innowacji w całym spektrum ich
szerokiej definicji - szukających swej unikatowości nie tylko w technologii, ale również w modelach biznesowych.

“Teoria i praktyka teoretycznie jest tym
samym. Praktycznie nie jest.
Właśnie dlatego świetnych
studentów należy prócz
wiedzy należy wyposażać
również w kompetencje
i narzędzia, które pomogą
im odnosić rynkowe
sukcesy.”

EFEKT: Kompleksowy zarys programu inkubacji. Wyczerpujący, dopasowany, pragmatyczny. Gotowy do szybkiego
wdrożenia dzięki temu, że (a) został zbudowany w bliskiej współpracy z przedstawicielami uczelni, doświadczonymi
w kwestiach wspierania przedsiębiorczości (b) opisano go szczegółowo, z uwzględnieniem każdego niezbędnego
elementu - zaczynając od kwestii jego celowości, przez komunikację, właściwy program i narzędzia wsparcia,
zaangażowanie warsztatowe i mentorskie, sieć partnerów, zapewnienie widoczności uczestnikom, kończąc na
leasson learned. Wszystko zamknięte właściwie w dwóch dokumentach - tekstowym (zawierającym szczegóły) oraz
graficznym (będącym mapą).
WNIOSEK: Dobry studencki program inkubacji to taki, który
powstaje ręka w rękę z przedstawicielami uczelni doświadczonymi w stymulowaniu przedsiębiorczośc
buduje na wewnętrznych zasobach uczelni, ale uzupełnia je również o te pochodzące z jej otoczeni
wspiera przedsiębiorczość studentów w całym spektrum ich zainteresowań, wiedzy i kompetencji
NEXT STEPS: Z chęcią pomożemy Ci zbudować program wspierania
przedsiębiorczych postaw studentów Twojej uczelni. Szybko i sprawnie
pomożemy Ci wdrożyć studentów-talenty w myślenie projektowe, iteracyjne,
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rynkowe - budując na doświadczeniu realizacji podobnych projektów
w przeszłości. Napisz do nas!

Jedna z wiodących krakowskich uczelni. Uniwersytet, który kształci i zatrudnia
ekspertów w zakresie szeroko rozumianego life science / nauk przyrodniczych.
Dzięki nim - żyjemy mądrzej i zdrowiej.

TARGET: Wsparcie zespołów złożonych z pracowników naukowych uczelni w transformowaniu projektów
naukowych, które prowadzą w fundament dla opłacalnej działalności gospodarczej. Wyposażenie naukowców w
kompetencje niezbędne do tego, aby stać się mogli przedsiębiorcami, którzy z powodzeniem odnajdują się w
innowacyjnej części gospodarki, którą normalnie uważa się za domenę startupów.
METODA: Akceleracja. Customowy program dedykowany projektom o wysokim potencjale technologicznym,
startupom, które w pełni materializują założenia gospodarki opartej na wiedzy. Zwinny program zbudowany na
fundamencie pracy własnej - przeplatanej warsztatami (lean startup, business model innovation, agile management)
oraz spotkaniami mentorskimi (komercjalizacja, finansowanie, compliance). Całość zakończona sesjami spotkań
z dziedzinowymi autorytetami ze świata akademickiego i świata biznesu, również szeroką komunikacją nakierowaną
na ekspozycję projektów na partnerów gotowych do współpracy z ich founderami.

“Prowadzenie badań

i prowadzenie biznesu
wymaga specyficznych
kompetencji. Różnych.
Łączenie obu tych
dziedzin jest zadaniem
trudnym, jednaK nie
niemożliwym.
W szczególności, że
i jedno, i drugie
wymaga uporu
i konsekwencji.”

EFEKT: 50 naukowców i 16 zespołów. 3 miesiące intensywnej pracy. Wiele metrów bieżących canvasów, tony
postitów, rzeka sharapiesowego tuszu, morze kawy. Wszystko po to, aby projekty o niewątpliwym potencjalne
naukowym przetłumaczyć na język biznesu i dopasować do oczekiwań klientów. W rezultacie powstały
projekty-startupy w takich obszarach jak zdrowie żywienie, ekologia opakowań, nowoczesna weterynaria,
gospodarowanie przestrzenne,…. Sukces tego przedsięwzięcia można mierzyć również obiektywną i pozytywną
opinią uczelnianego Centrum Transferu Technologii.
WNIOSEK: Dobry program akceleracji dedykowany naukowcom to taki, który
buduje biznes na unikatowych kompetencjach kadry naukowej oraz ekspertów transferu technologi
uzupełnia kompetencje naukowców o te, które niezbędne są przedsiębiorco
zapewnia szeroką ekspozycję naukowców-przedsiębiorców na ekosystem partnerów
NEXT STEPS: Z chęcią pomożemy Ci zbudować program rozwoju
przedsiębiorczości, który docenią naukowcy pracujący na Twojej uczelni.
Taki program, w którym świetnie odnajdzie się Twoje centrum transferu
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technologii. Robiliśmy to nie raz. Napisz do nas!

Uczelnia, która równolegle prowadzi bardzo dobre programy studiów krajowych
oraz studiów zagranicznych, międzynarodowych. Budując ich merytorykę korzysta
z doświadczonych wykładowców, nie boi się również sięgać po praktyków

TARGET: Wyposażanie studentów międzynarodowych programów w kompetencje niezbędne do budowy
innowacyjnych przedsiębiorstw w szybko zmieniającym się świecie. Ubogacenie programu studiów o zajęcia
warsztatowe, które z jednej strony sprawią, że tok studiów będzie bardziej urozmaicony, a z drugiej strony
spowodują, że ich rezultat będzie bardziej praktyczny. Wsparcie studentów w realizacji ich przedsiębiorczych
zamierzeń z wykorzystaniem metod, z których powszechnie korzystają startupy.
METODA: Warsztat. Zbudowany w oparciu o wszystkie te metodologie, które z jednej strony są super-proste do
przyswojenia, z drugiej strony, które cały czas zaskakują rezultatami ich poprawnego zastosowania. Jakie? Business
Model Generation. Customer Development. Lean Startup. Design Thinking. Właśnie te metodologie wybraliśmy do
tego, aby wdrożyć w ich poprawne i pragmatyczne stosowanie studentów. Canvasy, post-ity, sharpies'y, kawa wszystko to, czego potrzeba do tego, aby z grupy ludzi wycisnąć maksimum ich kreatywnego potencjału!

“Myśl globalnie, działaj
lokalnie. Przedsiębiorcy

- niezależnie od
szerokości
geograficznej - sięgają
po te same metodologie
budowy innowacji.
Warto je znać - one
zwiększają szanse na
odniesienie sukcesu.”

EFEKT: Młodzi i ambitni studenci wyposażani w wiedzę i narzędzia niezbędne do tego, aby swoje biznesy budowali
zgodnie z metodologami, które maksymalizować będą ich szanse na odniesienie sukcesu. Business model canvas,
value proposition canvas, persona, empathy map, context map… oraz inne metody wizualnego myślenia
i modelowania przekazane właściwym osobom - ponad 100 przyszłym przedsiębiorcom - po to, aby robiły z nich
najlepszy użytek.
WNIOSEK: Dobre studia dla przyszłych przedsiębiorców to takie, które
budują na wiedzy i doświadczeniu pracowników uczelni oraz zapraszanych praktykó
umiejętnie budują na zasobach wiedzy i teorii oraz doświadczenia i praktyk
sięgają do dziedzin wiedzy, które zaskarbiły sobie słuszną sławę dzięki swojej pragmatyczności
NEXT STEPS: Z chęcią pomożemy i Tobie wyposażyć Twój program
studiów w praktyczne zajęcia warsztatowe. Pomożemy Ci uzupełnić zasób
kompetencji studentów także o te, których charakter jest wybitnie
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praktyczny, wybitnie rynkowy. Napisz do nas!

... to nie wszystko!

uczelnie są nam szalenie bliskie! wiemy, że może
istnieć silny związek między uczelniami i biznesem;
wierzymy i praktykujemy metodologie! z checią
pomożemy Ci połączyć świat studentów
i naukowców ze światem przedsiębiorców!
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napisz do nas, a my z chęcią pomożemy Ci
transformować najlepsze pomysły w działające
biznesy - tak, aby jeszcze więcej osób mogło
czerpać z nich wymierne korzyści!

...i startupy

hello@openinnovation.house
tutaj nie będziemy się rozpisywać - ciężko byłoby
wybrać tylko kilka projektów współpracą z którymi
chcemy się pochwalić! jak dotąd pomagaliśy łącznie
1000+ startupów reprezntujących każdy wertykał!

napisz do nas, a my z chęcią pomożemy Ci
zbudować model biznesowy, który pozwoli na to, aby
osiągać wymarzony sukces!

...corporate-startup champion
jeżeli szukasz partnera dla działań w obszarze
innowacji - to właśnie go znalazłeś! z wielką chęcią
pomożemy Ci we wszystkich działaniach, które
planujesz! napisz do nas!

