LÉPJ VELÜNK A
GLOBÁLIS PIACRA!

Az INPUT Programról
Az INPUT Program célja, hogy komplex szolgáltatási portfóliónk, szakértő kollégáink, széles hazai- és
nemzetközi kapcsolati hálózatunk révén hozzájáruljunk a magyarországi IKT startup ökoszisztéma
fejlődéséhez, ösztönözzük új innovatív vállalkozások elindítását, segítsük sikeres külpiaci szereplésüket.
Ennek érdekében díjmentesen biztosítunk komplex és személyre szabott szolgáltatásokat a
Közép-Magyarország régión kívüli ötletgazdák számára, ötletfázistól egészen a nemzetközi piacra
lépésig.

Országos koordinátor hálózat
Országos koordinátor hálózatunk révén személyesen is jelen vagyunk a helyi startup ökoszisztémákban, így az ország minden szegletében felfedezzük a tehetségeket és segítünk nekik elindulni a
startuppá válás felé vezető úton.
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Szolgáltatásaink
KÉPZÉS ÉS RENDEZVÉNYEK
Színvonalas képzéseink és rendezvényeink révén hozzájárulunk, hogy az ötletgazdák
mindig a megfelelő tudással rendelkezzenek. A korai fázistól kezdve, a már működő
startup cégekig mindenki megtalálja a számára megfelelő, specializált tudásanyagot
átadó rendezvényünket, eseményünket.
MENTORÁLÁS, SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
Több éves szakmai tapasztalattal, mély szaktudással és széles kapcsolatrendszerrel
rendelkező mentoraink és szakértőink országszerte segítenek a startupoknak megoldani a kihívásokat, elkerülni a buktatókat vagy éppen megtalálni az új irányokat,
kapcsolatokat.
ÜZLETFEJLESZTÉSI TANÁCSADÁS
Cégre szabottan fejlesztjük a startupokat, hogy hamarabb elérjék céljaikat, gyorsabban
jussanak el a növekedési fázisba vagy nemzetközi piacokra. Tanácsadásaink így olyan
területeket érintenek, mint például az ötlet és üzleti modell validáció, a stratégiaalkotás
vagy az üzleti tervezés.
NEMZETKÖZI PIACRA LÉPÉS
Feltérképezzük a releváns nemzetközi eseményeket és partnereket, üzleti találkozókat
szervezünk és teljeskörűen felkészítjük a startupokat a külpiacokon való megjelenésre.
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Közös sikertörténeteink

1.

GLOBAL FORUM
első hely
(SafeSkin)

2.

HACKYEAH
második hely
(Tősér Máté)

3.

International College Students’
Entrepreneurship Invitational
Competition 2018 - bronz díj
(Solar Garden)
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