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A 
2010-es évek kö-
zepére az Innog-
rant Consulting 
szervezete gyö-
keresen átala-
kult, a szervezeti 
ábrája alapján a 
feje tetejére állt. 

Teljesen új projektszervezetté vál-
tunk, modern menedzsmentmód-
szereket vezettünk be, és azóta az új 
vevői igényeknek jobban megfelelni 
képes, közvetlen partneri megközelí-
tést alkalmazunk, szakítva a korábbi 
„formális-öltönyös” tanácsadói kép-
pel. De maradt egy jókora hiányér-
zetünk.

Az ügyféloldali kommunikációnk 
és üzleti ajánlatunk megmaradt 
a megfoghatatlan „értéktömbök” 
szintjén (pl. „Előkészítünk Önnek 
egy pályázatot, és ha nyert, 1% alatt 
el is számoljuk”). Emellett pedig 
a marketingmunkában továbbra is 
jószerivel csak a suttogó marke-
tingre építettünk. És közben né-
mileg értetlenül néztük egymást 
a piaccal.

Egy piackutatás alapján rá kellett 
döbbennünk arra, hogy azért, mert 
a potenciális partnereink – akikkel 
nem volt még korábbi munkatapasz-
talatunk – egyáltalán nem értik azt, 
amit mondani akarunk számukra. 

Ekkor jutottunk arra az elhatározás-
ra, hogy egyszerűen „ki kell nyitnunk 
az ajtót”, és érthető módon elmon-
dani a partnereinknek, hogy miben 
tudjuk támogatni a munkájukat. 

Hiszen a valós támogatáson túl min-
den más tanácsadói tevékenység 
öncélú. Csak az a mérőszám, hogy 
Ön számára mennyire volt hasznos 
a tőlünk kapott tanács. Egyúttal arra 
gondoltunk, hogy akár új alapokra is 
helyezhetnénk a marketingtevékeny-
ségünket. Így született ez a kiadvány.

És hogy mit tudhat meg Ön ebből 
a kiadványból? Reményeink szerint 
azon túl, hogy betekintést nyerhet 
egy fejlesztéseket támogató inno-
vációs tanácsadó életébe, számos 
érdekes kalandra is invitáljuk Önt 
olyan történeteken keresztül, ame-
lyek kihatással lehetnek az Ön kö-
vetkező fejlesztésére is. Esetleg 
pozitív irányba billentve a mérleget, 
amelyiknek egyik serpenyőjében 
a sikeres új termék, míg a másikban 
egy újabb tucatáru szerepel. 

Mindezek mellett pedig szeretnénk 
Önt megismertetni jónéhány olyan 
módszerrel és fogalommal is, ame-
lyeket eddig esetleg csak rövidítés-
ben látott, és talán kicsit félt is bár-
kitől megkérdezni. „Elnézést, nekem 
mekkora a TRL-em?” vagy „Nem baj, 
ha gőzöm sincs róla, hogy jó-e, ha 
kicsi az MVP-m SOM-ja?”. Ezekre és 
hasonló kérdésekre is igyekszünk 
Önnek választ adni a kiadványban, 
de akkor sincs gond, ha maradna 
még kérdése. Igyekszünk mindre vá-
laszolni, akár személyesen is.

Jó szórakozást kívánunk!
az Innogrant csapata

Mi az Innograntnál közös kockázati modell-
ben dolgozunk, így csak olyan projektekben 
veszünk részt, amiben mi is hinni tudunk. Ha 
viszont részt veszünk egy projektben, akkor mi 
is a csapat részévé – az Ön „gondolati erőfor-
rásává” válunk. Tőlünk soha az életben nem 
fog bőrkötéses tanulmányt kapni, de mindig 
azon fogunk dolgozni, hogy a közös célt szem 
előtt tartva együtt, Önt kísérve, menjünk végig 
az úton… esetleg közösen építsünk egyet. 
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LEGYÜNK
INNOVÁTOROK
NE IMITÁTOROK!

„A jövő már itt van... csak nem
egyenlően oszlik el a világban.”

– William Gibson
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MI LESZÜNK AZ ÖN 
SZEMÉLYI EDZŐI!

Van 
egy ígéretes
fejlesztésem,

kaphatok
rá pénzt?

Tervezek 
egy fejlesztést, 

érdemes 
továbbvinni?

Majdnem
kész vagyok

egy új termékkel,
hogyan kellene

piacra vinni?

Nem látok
tisztán, 

merre kellene 
haladnunk, 

és hova 
juthatunk 

3-4 év múlva, 
mit tegyek?

Nem vagyunk
hatékonyak,
mit tegyek?

Változási 
projekt 

#1-4

Beépítés napi 
folyamatokba

Kulcsprojekt
#2

Kulcsprojekt
#3

Kulcsprojekt 
#4

Kulcsprojekt 
#1

Stratégia-
kidolgozás

Stratégia-
felülvizsgálat

Első év
Cég napi rutin
„Operations”

Másnak tanácsot adni a világ legkönnyebb 
dolga, talán ezért is van annyi kéretlen pró-

kátor, a magánéletünkben csakúgy, mint az üz-
letben. Az viszont már egész más kérdés, ha a 
tanácsadó – a partner helyébe képzelve magát 
– úgy támogatja a folyamatot, hogy a sikeres 
megvalósítás felelősségét is a magáénak érzi.

Mikor meghalljuk a „tanácsadó” kifejezést, rög-
tön a Deloitte vagy a KPMG által elvégzett fel-
adatok jutnak eszünkbe. De az a szó, hogy „in-
novációs”, máris egy kicsit zavarba ejtő lehet, 
ha le kell írnunk a mi munkánkat. Azért hoztuk 
létre ezt a magazint, hogy bemutassuk, miért is 
más egy innovációs tanácsadó munkája a már 
mindenki által ismert tanácsadókéhoz képest. 

Fő célunk, hogy segítsünk vállalkozásának 
visszaszerezni a vállalkozói szellemét. Az Ön 
cége is egy ötlettel kezdődött. Az alapító(k)nak 
volt egy jó ötlete egy termékről vagy szolgálta-
tásról, mely annak idején egyedi értéket képvi-

selt. Idővel, ahogy a vállalkozása növekedett, a 
fókusz a meglévő vállalkozás életben tartására 
helyeződött, így az innováció már kevésbé ke-
rült előtérbe. A mi munkánk nagy része abban 
rejlik, hogy emlékeztessük a vállalkozásokat, 
hogy ők valaha innovátorok, újítók voltak, és 
hogy ezt a szemléletet folyamatosan fenn kell 
tartaniuk, ha továbbra is sikeresek akarnak 
lenni. Ezt úgy tudjuk elősegíteni, ha a fi nan-
szírozást, a termékfejlesztést, a termék piaci 
bevezetését, a szervezetfejlesztést és az egész 
céges stratégiát az alapján tervezzük meg, 
hogy az folyamatosan a fejlődés, az innováció 
irányába mutasson. Ha az Ön cégében rendkí-
vül sok ötlet halmozódik fel. A probléma nem az 
ötletek mennyiségével, hanem azok feldolgo-
zásával szokott lenni. Ahhoz, hogy Ön átvegye, 
vagy legalább megközelítse a vezető pozíciót a 
piacán, a cégének jövőorientáltnak kell lennie. 

Defi niálnia kell a potenciális ügyfelei igényeit, 
és még a konkurencia előtt el kell érnie őket.

Egy fejlesztés elindítása olyan, mint amikor az ember több éves kihagyás után elkezd edzeni járni. Csak akkor lesznek hatékonyak 
a változások, ha a mozgás rendszeres, és az étrendünket nem kampányszerűen változtatjuk meg, hanem beépítjük őket az életünk-
be. Fontos, hogy változás ne azzal járjon, hogy azt érezzük, feladtunk valamit, hanem azt, hogy előre haladunk egy új cél érdekében. 
Ugyanez a helyzet egy cég esetében is. Minden egymásra épül, ezért az alábbi ábra alapján szeretnénk bemutatni, hogy mik azok 
a pontok, melyekben az Ön segítségére lehetünk.
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AZOK A PISZKOS
ANYAGIAK

HOGYAN TÖRTÉNIK ENNEK A FOLYAMATA?

Tervezési szakaszElőkészítési szakasz

 Személyes egyeztetés

 Finanszírozási eszközök felmérése

 Business case elemzés

 Partnerségi-, fi nanszírozási
tárgyalások támogatása

Fejlesztési szakasz

 Pályázati elszámolásmenedzsment

 (Projekt) menedzsmenttámogatás

 Finanszírozási terv elkészítése

 Projekt-, üzleti tervezés 

 Dokumentáció elkészítése

HOGYAN TUDJUK ÖNT TÁMOGATNI 
A MEGFELELŐ FINANSZÍROZÁSI 
DÖNTÉS MEGHOZATALÁBAN? 

1

Minden vállalkozásnak szüksége van arra, hogy a fej-
lesztéseit úgy hajthassa végre, hogy az ne befolyásolja 
a mindennapi működését, ehhez azonban nyilvánvaló-
an pénzre van szükség.

Két élethelyzet van, amikor a legne-
hezebb helyesen dönteni. A szere-

lemben és a pénzzel kapcsolatban. 
Pénzügyi döntés esetén viszont meg-
tehetjük azt, hogy az eszünkre hagyat-
kozunk, nem a szívünkre, ehhez viszont 
szükségünk van sok-sok információra.

Az Innogrant már kialakított erre egy jól 
működő módszert, melynek segítségé-
vel viszonylag gyorsan fel tudjuk mér-
ni, hogy milyen fi nanszírozási forma a 
legalkalmasabb egy cég számára, fi gye-
lembe véve a cég és maga a fejlesztésre 
szánt forrás tulajdonságait.

Akár 2-3 oldalban, akár sokkal mélyeb-
ben is össze tudjuk hasonlítani az Ön le-
hetőségeit. Igénytől függően különböző 
mélységű elemzést végzünk, melyek az 
adott problémakör fontos alappilléreit, 
vagy akár a legutolsó részletet is körbe-
járják.

Nyilvánvalóan mi sem vagyunk jósok, 
és nem egy üveggömbből olvassuk ki 
a jövőt, viszont mivel elég sok fi nanszí-
rozási folyamatot végigkövettünk, tud-
juk azt, hogy mik azok a kritikus pon-
tok, melyekre mindenképpen érdemes 
odafigyelni, ezért kialakítottunk egy 
olyan rendszert, mely alapján 90%-os 

valószínűséggel megmondható, hogy 
a kiválasztott fi nanszírozási konstrukció 
megéri-e hosszútávon, vagy sem. 

Abban is segítünk, hogy milyen forrás 
bevonására van esély, és a bevonható 
források közül melyik éri meg a legjob-
ban. Kockázati tőkebefektetés? Banki 
hitel? Pályázat? Mindegyik opcióval kap-
csolatban tudunk hasznos tanácsokat 
adni, és akár párhuzamosan két fi nan-
szírozási formát is végig tudunk vezetni. 
Mivel cégünk pályázatírásban is komoly 
tapasztalattal rendelkezik, a pályázat 
előkészítésében is segíteni tudunk.

1Egy személyes egyez-
tetés során tanácsadó-
inkkal közösen végig-

vesszük, hogy mi is az 
ötlet és hogy a fejlesztés 
jelenleg milyen szinten 
áll. Itt fontos, hogy azok a 
kritikus pontok tisztázva 
legyenek, melyek akadályt 
képezhetnek a projekt 
megvalósítása során. 

2Amint ezt átvettük, 
felvázoljuk azokat a 
fi nanszírozási lehető-

ségeket, melyek alkalma-
sak lehetnek a fejlesztés 
fi nanszírozására és elké-
szítjük a forrástéképet.

[Vegye fel velünk a kap-
csolatot 2020. február 15-ig,
és legyen az első 25 cég 
között, akiknek ezt most 
ingyen adjuk!]

FELKELTETTE 
ÉRDEKLŐDÉSÉT, 
HOGY CÉGÜNK 
EZT INGYEN EL-
VÉGZI ÖNNEK? 
ÉRDEMES TO-
VÁBB FOLYTAT-
NI VELÜNK AZ 
EGYÜTTMŰKÖ-
DÉST? LÁSSUK, 
MILYEN TOVÁB-
BI FELADATOK 
ELVÉGZÉSÉT 
KÍNÁLJUK A FEJ-
LESZTÉSE SIKE-
RE ÉRDEKÉBEN 
ÉS HOGY 
HOGYAN 
ZAJLIK 
ENNEK 
FOLYAMATA!
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KÖZÖS KOCKÁZAT,
KÖZÖS SIKER!

KAPUFA
A CARBON-F
STORY

ZSENIÁLIS FEJLESZTÉS
EGY VIDÉKI GARÁZSCÉGBEN 

Sok partner keres meg minket az-
zal, hogy alapítói tőkével vagy akár 

családi finanszírozással nemzetközi 
szintű termék prototípusát hozta lét-
re. És már csak néhány lépés hiányzik  
ahhoz, hogy egy igazi átütő meg-
oldást vigyen a piacra, de itt meg 
kellett, hogy álljon, mert elfogyott  
a pénz. Ha további forrásokat hasz-
nál fel a fejlesztéshez, akkor a napi 
működés válik kockázatossá, és  
végül akár csődbe is mehet a cég.  
Mit tehet ilyenkor? 

Az egyik ilyen sztorinkban egy zse-
niálisan új mikroelektródát fejlesztett 
ki és gyártott a fejlesztő egy vidéki 
garázscégben. Ezeket a szonda-mik-
roelektródákat az állatok koponyá-
jában meghatározott agyi területre 
vezetik be, ahol az agyi jeleket rend-
kívül kis területen, jórészt zavaró ha-
tások nélkül lehet mérni. Sőt, ezzel 
az új megoldással nemcsak, hogy 
mérni, de stimulálni is lehet a terüle-
tet. A fejlesztő a berendezés egye-

lőre csak mérőfunkcióval ellátott 
verzióját állatvizsgálati célra már 
piacra is vezette, de kidolgozott egy 
olyan eljárást, amivel megnövelte a 
szár hosszát. Ezáltal – steril körül-
mények között gyártva – alkalmassá 
válhatna emberi felhasználásra is,  
a Deep Brain Stimulation (DBS) nevű 
terápiát megelőző agyi szondázás-
ra. Ennek révén a DBS-ben használt 
állandó mikroelektródát pontosan  
a megfelelő helyre tudják beilleszte-
ni és odarögzíteni, csökkentve vagy 
megszüntetve például az epilepsziás 
rohamokat. 

Mivel a cég pénzügyi háttere a pozi-
tív hitelbírálatot várhatóan nem tette 
volna lehetővé, és a hazai pályázatok 
KO kritériumain is könnyen elvérzett 
volna, így 19-re kellett lapot húznunk: 
rögtön nemzetközi pályázati finan-
szírozást választottunk, egy olyan 
konstrukcióban, ami a fejlesztési 
„krémek krémjét” támogatja csak. 
Az SME Instrument elnevezésű 

konstrukció 2 lépcsőben támogat-
ja a kis- és közepes vállalkozáso-
kat: első lépésben egy fejlesztési  
és hasznosítási koncepció alapján 
50 ezer eurós támogatást biztosít 
egy részletes fejlesztési projektterv 
és üzleti terv kidolgozására, míg  
második lépésben akár 2,5 millió 
euró is megszerezhető a fejlesztés 
megvalósítására. A cég vezetője ku-
tatói háttérrel rendelkezett, kevésbé 
volt üzleti vénája, így az IG biztosítot-
ta számára a hiányzó kompetenciát 
ahhoz, hogy egy ütős üzleti koncep-
ciót tudjunk vázolni a nemzetközi 
bírálói csapat felé. A támogatásból 
végül sikeresen megvalósult az első 
fázis, azonban a kutató nem érezte 
elég magabiztosnak magát egy nem-
zetközi vállalkozás felépítésére, így 
a második fázis előkészítése során 
visszalépett a további fejlesztéstől, 
így a világ – egyelőre – továbbra is  
a jóval nagyobb szövetroncsolással 
és jelzavarással bíró német és ameri-
kai szondaelektródákat használja.

A külső finanszírozási források 
bevonásakor az ideális állapot 

az, amikor a fejlesztés már előre-
haladott állapotban van, akár egy 
deszkamodell, akár egy prototípus 
formájában, és talán már a hasz-
nosítás módjáról is elgondolkodott 
a fejlesztő cég. Sajnos előfordul 
azonban, hogy – korábbi műkö-
dő vagy piacon látott megoldások 
alapján – egy ötletből kell kiindulni. 

Nos, ötleteket senki sem támo-
gat szívesen. Viszont van egy nem 
túl szerencsés kiskapu a legtöbb 
hazai pályázati támogatási konst-
rukcióban. Senki sem kéri (ahogy 
nemzetközi konstrukciókban igen), 
hogy a fejlesztés jelenlegi státu-
sza a piachoz közel, de legalábbis 
ne túl távol legyen. Azaz, hogy már 
látható legyen bármi kézzelfog-
ható eredmény egy szinopszison 
túl. Ennek megfelelően a magyar 
fejlesztők igen kreatívak lévén 
hamar felfedezték, hogy egy-egy 
bedobott ötletre is lehet szerezni 
egy kalap pénzt. Ezzel persze ma-
gukat is becsapják a fejlesztők, hi-
szen, ha már az ötletre megérkezett  
a támogatás, nem olyan nagy baj, ha  
a végeredmény nem lesz az elő-
zetes elképzeléseknek megfele-
lő, így a piac várható reakciója az 
„új innovatív termékre” sem lesz 
olyan kirobbanóan örömteli. Egy-
úttal viszont becsapják a támogató 
hatóságot is és nem utolsó sorban  
a tanácsadó partnert, hiszen ezek a 

szereplők a „világújdonság” ígéreté-
re kapcsolódtak be a munkába vagy 
éppenséggel ítélték oda a támoga-
tást. A baj akkor kezdődik, amikor 
a részletes fejlesztési terv kidolgo-
zásánál a partner jelzi, hogy „írjatok 
be valami hangzatosat” alkalmazott 
kutatás gyanánt. Ezen a ponton a 
tanácsadó mégis belevághat, vagy 
elmenekülhet, de jó választása már 
nincs. Ha belevág, akkor a projekt-
tervben rögzíti a hangzatos fejlesz-
tési tevékenységet, és reméli, hogy 
a fejlesztő – az elnyert támogatás 
felelősségét érezve – meg is fogja 
valósítani. Ha elmenekül, akkor vi-
szont üres kézzel távozik, hiszen a 
részéről nem került átadásra olyan 
teljesítési anyag, ami alapján a ta-
nácsadói díjra jogosult lenne, fő-
ként, ha közös kockázati modellben 
dolgozott a partnerrel. Azaz csak 
támogatott projekt esetén lenne jo-
gosult (a kockázati prémiummal nö-
velt) díjazásra. Menet közben ezért 
a legtöbben előre menekülnek, és 
legkésőbb a támogatási szerződés 
(TSZ) megkötésekor falhoz állítják a 
partnert, hogy az első TSZ módosí-
tással lesznek kedvesek az időköz-
ben valósan átgondolt fejlesztés 
projekttervéhez illeszteni a pályá-
zati (hangzatos) munkatervet. Ettől 
persze a támogató hatóságnak is ki-
nyílhat a bicska a zsebében, hiszen 
ők a hangzatos munkatervre adták 
a támogatást, nem káposztaültetés-
re, de ez felemás helyzet, hiszen ők 
maguk (a támogató hatóság) éppen 

nem tettek előzetesen semmilyen 
kísérletet, hogy a fejlesztési ötlet 
valószerűségéről meggyőződjenek, 
ne adj’ isten egy minimum fejleszté-
si szintet előírjanak.

Sajnos a korábbi időszakban mi is 
kénytelenek voltunk nyelni a keserű 
pirulát, amit vissza- vagy előre me-
nekülés közben írt fel kezelőorvo-
sunk, de szerencsére közben meg 
is találtuk a megfelelő megoldást: 
minden közös kockázatú együttmű-
ködés előtt egyeztetjük a fejlesztés 
és az üzleti hasznosítás kerete-
it, így minimalizálva a „hangzatos 
munkaterv” kockázatát, másrészt 
átalakítottuk az üzleti modellünket 
úgy, hogy előkészítési előleget ké-
rünk be a partnertől, aminek révén 
a pénzügyi kockázatot is csök-
kenthetjük, valamint a fejlesztő is 
komolyabban veszi az előkészítési 
szakaszt, hiszen már pénzt áldoz rá 
(még ha minimálisat is). Ugyan nem-
zetközi sztenderdek alapján itthon 
is kezd elterjedni az a modell, hogy 
a teljes díjat előre bekéri a tanács-
adó partner, mi úgy véljük, hogy bár 
ez valóban eliminálná a pénzügyi 
kockázatot, és jelentősen csökken-
tené az adminisztrációs terheket (pl. 
bíróságra rohangálni a nemfizető 
partnerek után), a cégünk alapfilo-
zófiája, hogy értékelven működünk, 
ennek megfelelően olyan díjazást 
nem veszünk fel, amiért még egy 
percet sem dolgoztunk meg.
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SOM: 1.000e EUR 2 év alatt

EBITDA hányad: 25%

Cégérték: EBITDTAx8

Befektetés: 50e EUR

Megtérülési igény: 10x 2 év alatt

Részesedés: 20%

Bevétel (2. évben)= 1.000e EUR

EBITDA= 250e EUR

Cégérték= 2.000e EUR (250*8)

Részesedés érték= 400e EUR 
(2000*20%)

Megtérülés= 8x (400/50)

Befektetésre alkalmas? 
NEM (8x <> 10x)

Példa

HOGYAN 
GYŐZZÜK MEG
A BEFEKTETŐT 

...hogy tisztában vagyunk a piaci 
számokkal, és nem csak tippelünk?

ELEMEZZÜNK TAM/SAM/SOM-OT!
DE MÉGIS MIK EZEK?

Talán már Ön is találkozott azzal a hely-
zettel, amikor a piaci növekedési po-

tenciálról kérdezik a feltörekvő vállalkozót 
vagy csapatot, akik azzal nyitnak, hogy 
„..ha csak a piac 1%-át megszerezzük”. 
A befektető meg dob egy hátast, és rögtön 
azzal zár, hogy „köszönjük, hogy itt vol-
tak..” A „Nagyon Innovatív Terméket Fej-
lesztő Csapat” meg nem tud mit kezdeni 
a szituval. Hát ők csak megmutatták, 
hogy mekkora potenciál van a termékben. 

Hát nem mutatták meg. Ők csak egy ál-
talános iskola 8. osztályos matekpéldát 
oldottak meg (egyébként helyesen), hogy 
ha van, mondjuk, egy 1 milliárd dolláros 
világpiac, akkor annak az 1%-a az 10 millió 
dollár. És tényleg. Csak azt nem tudni, hogy 
ennek mi köze a „Nagyon Innovatív Ter-
mékhez”? Hiszen nem azt állították, hogy 
ők ténylegesen le tudják fedni ezt a piacot, 
vagy el tudják hódítani a versenytársaktól 
ezt a tortaszeletet. Egy vágyat fogalmaztak 
meg, hogy ha elérnének 1%-ot, az milyen jó 
lenne. Persze. Ha meg 2%-ot érnétek el, 
az meg még jobb lenne.

Amikor Ön üzleti tervet csinál, és már 
kitalálta, hogyan határolja le a célcso-

portját, akkor nem árt, ha a célpiacot is 
lehatárolja. Miért, mi a különbség köz-
tük, kérdezheti? Nagyon egyszerűen: 
a célcsoport az, aki megveszi az Ön ter-
mékét (legyen az ember vagy intézmény), 
a célpiac viszont dollár (jobb esetben). 
Hiszen mindegy, hogy sok kütyüt ad el 
olcsón, vagy kevés stadiont drágán, a já-
ték végén mindig számolunk. Mennyi az 
annyi?

Erre egy jó és egész egyszerű módszert is 
tudunk Önnek ajánlani, mégpedig a TAM/
SAM/SOM elemzést. Ezzel a megoldás-
sal jó közelítéssel össze tudja az Ön inno-
vatív termékét kötni a világpiaccal, és tény-
leg egy valós növekedési potenciált tud 
a befektetőinek ajánlani.

Miről is van szó? Első lépésben feloldunk 
minden korlátot, és megnézzük, hogy ha 
a világpiacon csak az Ön terméke lenne 
jelen, versenytárs meg nuku, és minden-
kit el is tudna érni a termékével a brazil 
őserdőktől egy japán teaházig, akkor 
mekkora értékű lenne az Ön értékesítése. 
Megnyugtatunk mindenkit, nem kell ösz-
szeszámolni. Ugyanis a világpiac – saj-
nos – az Ön terméke nélkül is egész jól 

elvan, így aztán könnyen becsülhető. Egy 
csomó elemző cég tesz közzé kalkuláci-
ókat egy-egy iparágra vagy termékcso-
portra vonatkozóan, akár ingyenesen is. 
Csak azt kell tudnia jól belőni, hogy melyik 
az a legszűkebb csoport, amibe az Ön ter-
méke tartozik. (Hiszen ha a többiek nem 
adnának el semmit, az Ön termékére pont 
annyi igény lenne.). Ez lesz a Teljes Rendel-
kezésre Álló Piac (TAM = Total Available 
Market).

Ha ez megvan, akkor második lépésben 
kapcsoljuk be a kapacitáskorlátokat, azaz 
nézzük meg, hogy ennek mekkora az a 
része, amit a 2-3 év múlva rendelkezésre 
álló gyártási és logisztikai kapacitások-
kal, valamint értékesítési csatornákkal 
és értékesítési csapattal le tudunk fedni, 
nem elfeledkezve az esetleges lokalizá-
cióról (nehéz kizárólag magyar útmutató-
val eladni Brazíliában egy amúgy kiváló 
bébiételt), szabályozási környezetről és 
kulturális különbségekről sem. Azaz ver-
senytársak továbbra sincsenek, de már tá-
volról sem tudunk elérni mindenkit. Ha ezt 
is sikerült lehatárolni, akkor megkaptuk a 
Kiszolgálható Rendelkezésre Álló Piacot 
(SAM = Serviceable Availabe Market). És 

Ön már majdnem a célnál van.

Egy bökkenő maradt már csak: a való-
ságban azért ott vannak a versenytársak 
is. Lassan érdemes lesz velük is szá-
molni, és erre szolgál a Kiszolgálható 
és Megszerezhető Piac (SOM = Serviceable 
and Obtainable Market).

És hogy jön ide a befektető? Lássuk 
csak. Tegyük fel, hogy az Ön fejlesz-
tése fi nanszírozásához kellene 50e EUR 
befektetés, amiért cserébe a befekte-
tő 20% részesedést kér. Ez eddig kiváló. 
Viszont csak akkor hajlandó befektetni 
ezt az összeget, ha 2 év alatt Ön tízsze-
res megtérülést biztosító növekedési po-
tenciált tud felvillantani. Akkor számol-
junk: legyen a SOM 1.000e EUR (2 évre) 
és úgy matekozunk, hogy a nyereség-

hányadunk 25% lesz. A befektető is be-
leteszi a saját matekját, és azt mondja, 
hogy induló közép-európai vállalkozás-
ként úgy értékeli a céget, hogy az legyen 
az EBITDA* nyolcszorosa. És persze a be-
fektetési ajánlata az 50e EUR 20%-ért 
cserébe. Hogy is állunk akkor? A máso-
dik évben a cégértékünk 2.000e EUR, 
ami alapján a befektető részesedési ér-
téke 400e EUR. És hogy viszonyul ez 
a befektetéséhez? Gratulálok, sikerült 
nyolcszoros megtérülést biztosítania a be-
fektetőnek! Tízszeres helyett. A viszontlá-
tásra!

Na de mi ilyenkor 
a megoldás?

Vagy úgy kell kialakítani a nye-
reséghányadot (hitelesen alá-
támasztva) , hogy azzal elérje 
a kívánt értéket, vagy ki kell alkud-
ni a befektetőnél, hogy ne 20%-os 
részesedést kérjen, vagy egy má-
sik forrásból szerzünk pénzt, hogy 
a befektetőtől kevesebbre legyen 
szükség.

Mielőtt egy fejlesztéssel beko-
pogtat egy befektetőhöz, hogy 
támogassa a projektjét, érdemes 
a segítségünket kérnie, hogy egy 
olyan konstrukciót tudjunk kidol-
gozni, melyet a befektető is el fog 
fogadni, de Önnek sem emésztik 
fel az erőforrásait a befektető által 
kért biztosítékok.

*EBITDA: kamatok, adózás és értékcsökkenési 
leírás előtti eredmény
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1. Részletes célpiacelemzés: ez az a 
pont, amikor érdemes belevágni egy 
jól átgondolt piackutatásba, mely alap-
ján tovább fi nomíthatjuk a piacra szánt 
termékét a célpiac igényeire szabva. 
De milyen feladatokat jelent ez?

 Konkurenciaelemzés: online kérdő-
ívekkel és akár próbavásárlásokkal 
felmérjük, hogy a konkurencia miben 
erős és mekkora veszélyt jelent a fej-
lesztésünkre nézve

 Ügyfélkutatás: ahhoz, hogy pontosan 
be tudjuk határolni a célpiacot, jobban 
meg kell ismernünk az embereket, akik 
ebbe beletartoznak. Ehhez online kér-
dőíves kutatást és/vagy mélyinterjús 
kutatásokat szoktunk végezni.

 Célcsoport és termékjellemzők végle-
gesítése: amennyiben ezek megvan-
nak, kielemezzük az eredményeket és 
kialakítjuk, hogy kinek is szól igazán 
a fejlesztés alatt álló termékünk. Ez az 
a pont, amikor az eredmények alapján 
érdemes fi nomhangolni a fejlesztés irá-
nyát, hogy a lehető legjobban megfelel-
jen a kijelölt célpiac számára.

2. A piac mérete és a piaci részesedés 
meghatározása: a piaci trendek és a 
már meglévő kapacitás-/kompetencia-
adatok alapján már pontosan meghatá-
rozható a piac mérete és egy hozzáve-
tőleges piaci részesedést is számolni 
tudunk. Itt fontos megjegyezni, hogy 
ezek az adatok részletes üzleti terv nél-
kül csak az előzetes kapacitási és érté-
kesítési adatokra támaszkodhatnak.

3. Költségvetés és ütemezés: fontos 
átgondolni, hogy mennyire felelnek meg 
a valóságnak az ütemezéssel kapcsola-
tos elvárások, és ha valahol olyan elem 
jelenik meg az ütemezésben, melynek 
elvégzésére nincs, vagy csak kevés rá-
hatásunk van, biztosítékokat kell beter-
vezni. 

4. Részletes kockázatelemzés: szakér-
tő partnereink segítségével olyan pon-
tokat is megvizsgálunk, melyek hosszas 
utánajárást igényelnek, és akár jogászi 
szakvélemény is szükséges hozzájuk. 
Ez kiemelten fontos, ha egy olyan szeg-
mensben történik az innováció, ahol 
nagyon szigorú jogi követelmények 
vannak, például a gyógyszeriparban, au-
tóiparban, egészségügyben stb.
A projektre vonatkozó jogszabályi kör-
nyezet megismerése kiemelten fontos, 
hogy még véletlenül se induljon el a 
fejlesztés olyan irányba, mely során ki-
derül, hogy milliókat költött egy olyan 
projektre, mely törvényesen meg sem 
valósítható.

5. Termékdefi niálás: nyilvánvaló, hogy 
amikor Ön elkezdi a fejlesztési projekt-
jét, tisztában van azzal, hogy az Ön ter-
méke pontosan micsoda, és hogy annak 
mekkora innovációtartalma van.

De vajon tényleg ez az Ön terméke? Az 
egyik legnagyobb rizikó egy fejlesztés 
során a termék rossz defi niálásában rej-
lik. Önnek van egy elképzelése, de ebből 
az elképzelésből százféleképpen lehet 
termék. Példa: Ön fogja értékesíteni az 
Ön által gyártott eszközt, vagy licenszbe 
adja? Melyiknek milyen előnyei és hát-
rányai vannak? Mi ezt is megvizsgáljuk, 
és több éves tapasztalatunk alapján ja-
vaslatot teszünk a legjobb termékkon-
cepcióra.

6. Megtérülésszámítás: az előzetes 
adatok alapján egy 2 órás workshop 
során összefésüljük ezt a hatalmas in-
formációhalmazt, majd egy következő 
prezentációban bemutatjuk azt, ami 
mindenkit érdekel: hol éri ez meg ne-
kem? Ezek alapján már elég pontosan 
megmondható, hogy egy fejlesztés 
megéri-e, mikortól éri meg és hogy mik 
a kockázatai.

ÚJ FEJLESZTÉS?
MEGÉRI?

MA MÁR
SZINTE
BÁRMIT LE
LEHET
GYÁRTANI.
A KÉRDÉS
AZ, HOGY
ÉRDEMES-E?

- ERIC RIES
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2
A PIACKÉPESSÉG-VIZSGÁLAT 
6 LEGFONTOSABB LÉPÉSE

Termékéletké-
p e s s é g - i n d e x 
(TÉIX)

Kíváncsi rá, hány pontot kapna 
az Ön terméke? Cégünk egy 
speciális értékelési rendszert 
fejlesztett ki, mely olyan szem-
pontok alapján minősít egy 
terméket vagy szolgáltatást, 
melyek a piac és cég belső vi-
szonyait, valamint a cég piaci 
illeszkedését is figyelembe 
veszik.

Ezzel a minősítési rendszer-
rel könnyedén feltárhatók 
a fejlesztés kockázatai, a piaci 
nehézségek, valamint azok az 
elvégzendő feladatok, melyek-
re eleinte nem gondolt!

[ V e g y e  f e l  v e l ü n k  a  k a p -
csolatot 2020. február 15-ig,
és legyen az első 5 cég kö-
zött, akiknek ezt most féláron 
adjuk!]

HOGYAN TÖRTÉNIK ENNEK A FOLYAMATA?

Részletes piacelemzési
szakasz

Előzetes értékelési 
szakasz

 Személyes egyeztetés

 Szekunder piacelemzés 

 Kockázatelemzés + belépési korlátok

 Termékdefi niálás + GAP elemzés

 TÉIX + fejlesztési javaslatok 

 Célpiac- és versenytárselemzés

 Piacméret-meghatározás

 Előzetes megtérülés számítása

Minden innováció kockázattal jár, amit ha nem járunk meg-
felelően körül, és nem készítünk terveket a lehető legtöbb 
felmerülő eshetőségre, komoly árat fi zethetünk. Nem egy 
cég került már olyan helyzetbe, amit egy rosszul megterve-
zett fejlesztés okozott, és ami akár a cég vesztét is okozta.

Épp ezért fontos az, hogy 
lépjünk egyet hátra, és úgy 

szemléljük meg a projektet, 
mintha nem a mi gyermekünk 
volna. Szakértő partnereink-
kel közösen számos olyan 
projektben vettünk részt, ahol 
egy annyira új eszközt, vagy 

módszertant kívánt bevezetni 
ügyfelünk, ami elsőre világ-
megváltó ötletnek tűnt, de az-
tán később kiderült, hogy elég 
csak egy olyan faktor, amit 
ha nem veszünk számításba, 
máris összedől az egész jól 
felépített várunk.

Van olyan helyzet is, ami-
kor  az derü l  k i ,  hog y az 
adott ötlet jelen formájában 
nem megvalósítható. Mi erre 
azt szoktuk mondani, hogy 
nagyon sok rossz termék van 
a piacon, de még több van, ami 
egyszerűen nincs befejezve. 

PR: 2

PROJEKT8,3

Projektkeret:
Fejl. realitás:

Szempont
6,6
10

Értékelés

Diagnózis

Javaslat

IG kapcsolódás

magas stratégiai illeszkedés
reális ütemezés és költségvetés
piaci bevezetésig hátralévő 2 év

piaci bevezetésig hátralévő idő 
nagyon magas
új piaci technológiák megjelenése
kiemelten valószínű

MVP-bevezetés megfontolása 0,5-1 éven 
belül

Üzleti tervezés MVP-re



INNOGRANT magazin

14

INNOGRANT magazin

15

PIAC

TECH.

PÉNZÜGY

TEAM

PROJEKT

SZUBJEKTÍV

PIAC

TECH.

PÉNZÜGY

TEAM

PROJEKT

SZUBJEKTÍV

PIAC

TECH.

PÉNZÜGY

TEAM

PROJEKT

SZUBJEKTÍV

MENNYIT ÉR
A TERMÉKEM?
Amikor a Termék-életképességi Index (TÉIX) értékelési rendszert kifejlesztettük, nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
az értékelési gyorsaság mellett kiemelten olyan szempontok jelenjenek meg az értékelő rendszerben, amik a piac 
értékítéletét tükrözik, akár felhasználói, akár befektetői vagy támogatói döntéshozói oldalról. Emellett viszont tükröz-
zék vissza a fejlesztő cég belső viszonyait és piaci illeszkedését is. 

TÉIX <5

NEM JAVASOLT!
TOVÁBBI FEJLESZTÉSRE 

VAN SZÜKSÉG
KIEMELTEN 
JAVASOLT!

TÉIX 5-7,5 TÉIX >7,5

Amennyiben a TÉIX 5 és 7,5 pont 
között van, a siker érdekében min-
denképp további intézkedésekre 
és tervezésre van szükség.

JELEN PÉLDA ALAPJÁN:

Piac: közepes kockázat, alacsony 
belépési korlát, közepes potenciál

Tech: nagyon innovatív, nehezen 
másolható

Pénzügy: kicsi a nyereséghányad

Team: a legtöbb kompetencia meg-
van, csak pl. a marketingtevékeny-
séget kell kiszervezni

Projekt: gyorsan piacra dobható, 
stabil kulcsemberek

Szubjektív: mi jelenleg feltételekkel 
fektetnénk be

Amennyiben a TÉIX 7,5 pont felett 
van, zöld a lámpa!

JELEN PÉLDA ALAPJÁN:

Piac: alacsony kockázat, alacsony 
belépési korlát, magas potenciál

Tech: nagyon innovatív, nehezen 
másolható

Pénzügy: a fejlesztési költséghez 
elvárt megtérülési potenciál magas 

Team: megvan a tudás és a kapaci-
tás is a projekthez

Projekt: gyorsan piacra dobható, 
stabil kulcsemberek

Szubjektív: hol kell aláírni?

TÉIX-ÉRTÉKELÉS
ENCODER S.A.

Amennyiben a TÉIX 5 pont alatt 
van, érdemes elgondolkodni azon, 
hogy van-e értelme tovább foglal-
kozni ezzel a termékkel.

JELEN PÉLDA ALAPJÁN:

Piac: magas kockázat, magas belé-
pési korlát, alacsony potenciál

Tech: közepesen innovatív, viszont 
könnyen másolható

Pénzügy: nagyon alacsony forrás áll 
rendelkezésre jelenleg

Team: hiába működik jól a csapat, 
kevés az ember a megvalósításra

Projekt: nagyon hosszú az idő a pi-
aci bevezetésig, nagyon sok a vál-
tozó

Szubjektív: mi nem fektetnénk be.
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Függ /kri kus pontok kezelése

SZUBJEKTÍV
PR: 1

7,3

Értékel i:

Bevezetés ideje

PROJEKT
PR: 2

8,3

Projekt keret:
Fejl. Realitás:

SOM/SAM + kockázatkezelés

PIAC
PR: 4

7,7

Piaci potenciál:
Piaci illeszked.:
Kockázat:
Belépési korlát:Üzle ejlesztés v cégvezetés

TEAM
PR: 2

7,5

Team komp:
Team kohézió:

Forráshányad

PÉNZÜGY
PR: 3

6,6

EBIT hányad:
Forráshányad:
Megtérülés:

TRL-szint + felhasználhatóság

TECHNOLÓGIA
PR: 3

7,7

Innováció:
IPR:
TRL:

Ilusztráció az értékeléshez

Az Encoder S.A. TÉIX-értékeléséhez 
némileg félve fogtunk hozzá, ugyan-

is a céggel az értékelést megelőzően 
már több mint egy éve együtt dolgoztunk 
a fejlesztési projekt fázisainak lehatá-
rolásán, a fi nanszírozási keretek meg-
tervezésén és az üzleti terv kialakítá-
sán, így meglehetősen sok információ 
állt rendelkezésre az elemzés hatékony 
lebonyolítására. A félelmünk oka, hogy 
a TÉIX-rendszer kidolgozására csak 
nemrégiben került sor, a korábbi ta-
pasztalatok és a piaci visszajelzések 
alapján. Alapesetben egy új partnerrel 
talán éppen egy TÉIX-értékelés kapcsán 
kerülünk kapcsolatba, és a gyorselem-
zésnek ilyen esetben is biztosítania kell 
a cég és a fejlesztés számára szignifi -
káns információkat. Mindezek mellett 
úgy döntöttünk, hogy Önöknek most ezt 
a sztorit mutatjuk be.

A cég piaci potenciálját vizsgálva azt 
tapasztaltuk, hogy a kiválasztott üzleti 
szegmensben a piac növekedési üte-
me gyors, míg néhány kísérleti jelleggel 
vizsgált szegmensben robbanásszerű, 
ami alapján igen jó pontot ért el. Az el-
érhető piac (SAM) 94m USD értékű, ami 
egy magyar középvállalat szemüvegén 
keresztül is kiemelkedő. Ezt némileg 
ellensúlyozza ugyan a rövidtávú növe-
kedési potenciál, ami 15-25% közötti, és 
a magas piaci koncentráció, ami a teljes 
piacra (TAM) vonatkozóan 33%, a TOP5 
céget vizsgálva. Ezzel együtt a potenciált 
7 pontra értékelte a TÉIX.

A cég üzleti modellel jellemzett piaci il-
leszkedése ugyanakkor kiemelkedő, 
mind célcsoporti, mind versenytársi, 
mind pedig értékajánlati megközelítés-
ben, amit csak kis mértékben ront le, 
hogy az értékesítési csatornák kialakítá-
sa ugyan jelenleg is gőzerővel zajlik, de a 
felmérés időpontjában még egy kiemelt 
ügyfél (Lead Customer) bevonásán ke-
resztül sem fedi le teljes mértékig a ki-
szolgálható piacot (SOM). 

Piaci vetületben a cég kockázati beso-
rolása a legmagasabb (5,6 értékű), még 
a kockázatcsökkentő tevékenységek 
mellett is, ami viszont egy startup ese-
tében egyáltalán nem meglepő. Ahogy 
Eric Ries, a LeanStartup koncepció atyja 
fogalmaz, egy startup mindig szélsősé-

gesen bizonytalan feltételek között mű-
ködik. Azonban ha nem mérjük fel egy-
általán a kockázati faktorokat, akkor ez 
az érték könnyen a szélsőérték irányába 
tolódna el. Ugyanakkor azt is tudjuk, 
hogy aki azt állítja, hogy minden kocká-
zat tökéletesen eliminálható, az hazudik.

Szemben a kockázatokkal, a belépési 
korlátok tekintetében azt tapasztaltuk, 
hogy igen enyhe korlátok léteznek, amit 
a cég viszonylag kis erőfeszítéssel meg 
tud ugrani (8,6 pont).

A technológia innovációtartalma mind-
három szempont szerint maximális 
értéket kapott, meglehetősen magas 
TRL szintet ért el, és a szellemi alkotás 
védelme szempontjából is jól teljesített. 
A 7,78-as technológiai értékelés igen ki-
emelkedő világviszonylatban is.

A pénzügyi szempontok közül Önöknek 
most csak a fejlesztési érték alapú ROI-t 
emelnénk ki, ami a maga 9,95 pontjával 
a tízszer elvárt megtérülési elvárástól is 
csak hajszálnyival marad el, így egy ka-
tegóriát rontott a szigorú értékelési rend-
szerben.

A csapatösszetétel és a kohézió érté-
kelése 7,5 ponttal szintén kiemelten 
magas, itt most mindössze a különbö-
ző beállítottságú csapattagok közötti 
kommunikációs és értékelési problémák 
fejlesztési értékelést rontó hatását emel-
nénk ki. Ami józanul belegondolva azon-
nal érthető is, hiszen a szekér is szinte 
biztosan felborul, ha a lovak nincsenek 
a rúdhoz kötve, és egyszer csak hirtelen 
elkezdenek másfelé húzni.

A projektszempontok közül a magas 
stratégiai illeszkedés egy startup eseté-
ben kevésbé meglepő (az lenne meglepő, 
ha az első termékeit nem a stratégiájá-
hoz igazodva fejlesztené). Ennél érdeke-
sebb, hogy a piaci bevezetés egyébként 
reális ütemezését és költségvetését a 
piaci bevezetésig hátralévő idő hogyan 
tudja lerontani. Hiszen elsőre úgy tűnik, 
mintha ugyanazt az idődimenziót vizs-
gálnánk, csak éppen az első esetben a 
cég irányából (hogy jutok el a piacig), míg 
a második esetben a piac szempontjá-
ból (hol tartok én, amikor Ön bevezeti a 

termékedet). Csakhogy míg már az első 
esetben is sok tényező befolyásolhatja 
az ütemterv stabilitását, addig a máso-
dik esetben ez felnagyítva jelentkezik. 
Gondoljunk csak a Facebook megjele-
nése előtti 3 hónapra, összehasonlítva a 
megjelenést követő, mondjuk, fél évvel. 
Ég és föld. Mindemellett a fejlesztés nem 
szégyenkezhet a 8,33 pontos összesített 
projekteredményével.

Az értékelőnk szubjektív értékítélete 
jelen esetben nem különbözött szignifi -
kánsan az objektív értékeléstől, így a 
fejlesztés összpontszáma elérte a meg-
lehetősen impresszív 7,63 pontot, az el-
érhető 10 pontos elvi maximumból. Ezzel 
az új termékcsalád bekerült az igen elő-
kelő „Piaci bevezetésre kiemelten java-
solt” kategóriába. Természetesen akkor 
sem lett volna veszve minden, ha csak 
6,4 pontot ért volna el az igen szigorú 
skálán, csak abban az esetben különö-
sen fontos lett volna, hogy közösen meg-
felelő intézkedéseket hozzunk a kritikus 
„hotspot”-okra.
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A SZERELEM
NEM GYŐZ LE MINDENT

HOGYAN TANULHATUNK

A HIBÁINKBÓL?
Tanácsadóként mi is belefutottunk már olyan esetekbe, amikor nem a legjobb dönté-
seket hoztuk. Tanulságok c. rovatunk következik!
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Fontos tanulni a hibáinkból, de azért még mindig jobb más hibájából tanulni. Erre való a törté-
nelem. Ezért olyan esettanulmányokat is belevettünk a magazinba, melyek nem jártak sikerrel, 
viszont nagyon sok tapasztalatot tudtunk gyűjteni a segítségükkel. Tanuljon Ön is a mi hibá-
inkból!

Sajnos a következő startup-tapaszta-
latunk alapján sutba kellett dobnunk 

azt az elképzelésünket, hogy jó üzlet 
lehet részesedésért cserébe startup 
cégben interim menedzsmentet vállalni. 
Ez a cég (nevezzük I-Synchronise-nak) 
egy új orvostechnikai berendezés-
sel kísérletezett, egy olyan személyi 
kapszulát szeretett volna kifejleszteni, 
amely forradalmasítja az intenzív osz-
tályos kezelést. Az eszköz segítette 
volna a páciensek ún. reszinkronizáci-
óját, ezáltal felgyorsítva a gyógyulásu-
kat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a hő- 
és hangszigetelt kapszulában fekszik 
a páciens, és a napszakhoz (és a szerv-
funkciók aktivitásához) illeszkedően 
a reszinkronizációt segítő fény- és hang-
hatásokat biztosít számára, vagy éppen-
séggel a megfelelő sötétséget. Eközben 
folyamatosan fi gyeli  a páciens állapotát, 
és szükség esetén – az azonnali beavat-
kozást elősegítendő – a kapszula „ösz-

szeroskad”, hogy az orvosok gyorsan a 
pácienshez férjenek. Hasonló megol-
dással (csak épp egyszemélyes szobára 
szabva) Hollandiában is kísérleteznek.

A csapatban résztvevő orvos team igen 
impozáns háttérrel rendelkezett, annál 
kevesebb tapasztalattal az üzleti élet-
ben. Így nemcsak interim menedzsment 
pozíciót vállaltunk, hanem egy speci-
ális coach szerepet is. Miután a csapat 
orvos tagjainak sikerült megggyőznie 
egymást a fejlesztés nagyszerűségé-
ről, ennek a legitimációjához többé már 
nem férhetett kétség, a józan ész körön 
kívülre került. 

Így már csak azt a 650 millió forintot 
kellett előteremteni, ami a klinikai tesz-
telés első fázisáig finanszírozta volna 
a fejlesztést. És már indulhatott volna is 
világhódító útjára a kapszula.

Csakhogy a befektetőket nem ejtették 
teljesen a fejükre. A befektetőjelölt ud-
varias kérdésére – hogy egy ilyen célra 
fejlesztett gyógyszerhez képest (amely-
nek darabja, mondjuk, 2 ezer forint) me-
nyivel tud többet egy 50 millió forintos 
kapszula, amelybe egyszerre mindössze 
egy ember fér el? – nincs felkészülve 
az, akinek szent meggyőződése, hogy 
a terméke tökéletes. Szintén váratla-
nul érte a fejlesztőket a kérdés, hogy 
a drága klinikai vizsgálati procedúra 
megkezdése előtt (amit persze a be-
fektető fi nanszíroz), mért nem tolják be 
egyszerűen a kapszulát egy intenzív 
osztályra és próbálják ki, természetesen 
az osztályvezető főorvos irányítása mel-
lett?

A mi szempontunkból viszont ezek 
a kérdések egészen hasznosak vol-
tak, mivel, ha valaki szerelmes lesz 

LOL MESTEREK?

Miután már elég sok induló és 
kisvállalkozásnak biztosítot-

tunk szakmai támogatást, úgy láttuk, 
hogy eljött az ideje meglovagolni a 
startup hullámot, és betegre keresni 
magunkat. Kitaláltunk egy új termé-
ket, aminek az volt a lényege, hogy 
továbbra is adunk szakmai támoga-
tást, sőt megfejeljük egy kis interim 
menedzsmenttel azon a területen, 
ahol a legjobban fáj, de tanácsadói 
díj helyett részesedést kérünk. Így 
lettünk 2 startup cég boldog tulajdo-
nosai.

Az első startupunk (LolMasters) az 
akkor az e-sportban rendkívül nép-
szerű League of Legends játékot 
övező hype-hullámra akart felülni, 
egy játékostámogató megoldással. 
A lényege röviden: a játékos(ok) már 
a karakter kiválasztáskor, ami a játék 
bevezetője, hasznos infókat kaptak 
volna egy a játékkal párhuzamosan 
futó appból, amely utána végigkísér-
te volna az egész játékot, early-ga-
me, mid-game és late-game elemzé-
sekkel, tippekkel segítve a csapatot, 
sőt egy olyan modul is kifejlesztésre 
került volna, ahol a profi  csapatok 
coachai tudták volna a csapataik 

taktikáit és a játékosaik egyéni haté-
konyságát fejleszteni. Azt kell mond-
jam, hogy mind logikában, mind 
vizualizációban tökéletes, a játék 
hangulatához állatira illeszkedő app 
született meg. Sőt, a startup-élményt 
tovább fokozta, hogy a vezető fejlesz-
tő Svédországban dolgozott, a prog-
ramozók egy része Vietnamban, míg 
a cégmenedzsment jó része Magyar-
országon tevékenykedett. Aki látta a 
Silicon Valley sorozat néhány évadát, 
az pontosan el tudja képzeni a szitut. 
Az MVP gyorsan el is készült, szabad 
tesztelésre felkerült a Redditre, és 
néhány nap alatt 130 ezer felhasz-
nálója lett, több mint 1 milliós meg-
tekintés mellett. Az egyetlen dolog, 
amit előzetesen elfejtettek a srácok 
megkérdezni a Riot Gamestől mint 
a játék tulajdonosától, hogy ugyan 
zavarná-e őket, ha free app helyett 
fi zetőssé tennénk a szolgáltatást. De 
aztán csak eljött a kérdezés ideje, és 
persze jött a válasz is. Naná, hogy za-
varná. Ez persze annyira nem gond, 
ha úgy akarunk egy menő játéktá-
mogató platformot fejleszteni, hogy 
nincs egyetlen bevételi forrásunk 
sem. De sajnos egy üzleti vállalko-
zás nem így működik. Persze a plusz 
csavar még csak eztán következett: 
miután menet közben a srácok a 
scrum logikája alapján egy-egy fej-
lesztési elemre fókuszáltak, nemigen 
volt idejük üzleti tervezgetésre vagy 

a tulajdonosok tájékoztatására, hogy 
mikor mennyi pénzre lenne szükség, 
ment szépen minden a maga útján. 
Egészen a végelszámolásig, amikor 
is a vezető fejlesztő közölte, hogy 
mivel a tulajdonosoktól nem érke-
zett pénz a fejlesztésre, így ő ezt a 
fejlesztést otthon, saját eszközökön, 
és persze munkaidőn túl valósította 
meg, ennek folytán a szellemi termék 
is az övé, de szívesen licenszbe adná 
a saját cégének.

A sztori alapján talán gyorsan kiraj-
zolódik, hogy itt kevésbé a lehetsé-
ges vevők voltak a hangsúlyosak, 
őket gyorsan lehetett szondázni 
egy MVP*-vel, egy olyan platformon, 
mint, mondjuk, a Reddit. Amit viszont 
nem ártott volna még idejében fel-
térképezni, hogy lehet-e értelmes 
üzletet építeni erre az ígéretes kon-
cepcióra, és nem utolsó sorban, hogy 
a belső üzleti érdekeltségi rendszert 
biztosan jól lefektettük-e. Ez utóbbi 
kiemelten fontos eleme az üzlet ki-
alakításának, hiszen valami hasonlót 
láthattunk az előző sztori végén is.

*MVP = Minimum Viable Product
Minimálisan piacképes termék, aminek 
a fő funkcionalitása már működik, a ko-
rai elfogadók számára értéket jelent, és 
ezért fi zetni is hajlandók.

a termékébe, azt belülről nem lehet 
letéríteni az útról, csak külső (nem kicsi) 
erőhatással. Nem volt viszont ennyire 
örömteli a tapasztalat a második be-
fektetőjelölttel. Ők átnézték a fejlesztés 
jelenlegi állását és megállapították, 
hogy bár maga a fejlesztés pont se-
hol nem áll, de ígéretes az elképzelés. 
Viszont volt egy speciális kérésük: meg 
kellene szabadulni a dead equity-től.

A dead equity kifejezést tipikusan olyan 
tulajdonosok leírására használják, akik 
távol élnek, nem mobilisak, esetleg már 
nyugdíjban vannak. Ők anno betettek 
némi pénzt a vállalkozásba, de már 
nem igazán érdekli őket, mi a helyzet 
a céggel, közgyűlésre nem járnak el, 
és a döntéshozatalban sem vesznek 
részt. Nos, a cégünkben nem volt dead 
equity. Voltak az orvosok, volt egy 
marketingszakember és az Innogrant 
képviselője. Nyilván Ön is kitalálja, 
hogy akkor mégis kit jelöltek ki erre a 
megtisztelő címre? Igen. Minket. És a 
marketingszakembert.

Ez már önmagában is furcsa, hiszen 
amit fel tudott mutatni a cég, annak 
nagy része olyan koncepció és mar-

ketinganyag volt, amit ezek a szerep-
lők készítettek el. A legérdekesebb 
mégis az volt, hogyan változott meg 
a csapat belső koherenciája a ’dead 
equity’ – ’nem dead equity’ megkü-
lönböztetéstől. Talán emlékeznek még 
arra a pszichológiai kísérletre, ahol 
a jelentkezők felét börtönőrnek jelölik 
ki, a többieket pedig rabnak. A kísérle-
tet egy hét után le kellett fújni.

Nos, pontosan ez történt itt is: a ’nem 
dead equity’ tulajdonosok – a nagyobb 
jó érdekében – arra kértek minket, 
hogy fontoljuk meg a csendes lelépést, 
hiszen ez a cég túlélésének záloga. 

Erre már nem nagyon lehet az üzleti 
életben mit mondani, hiszen nincs egy 
külső szereplő, aki ezt a vállalkozáskí-
sérletet lefújhatná. Persze, mondtuk, 
minden további nélkül, íme az ajánla-
tunk a részesedés eladására. Ahogy 
az az üzleti életben gyakran meg is 
történik. Ők arra gondoltak, hogy „kihí-
gulhatnánk”, azaz gyakrolatilag ellen-
tételezés nélkül elveszthetjük a része-
sedésünket. Ilyen az a helyzet, amikor 
annyira beleszeretünk a termékünkbe, 
hogy onnantól nem számít se partner-

ség, se megállapodások: eljön az érzel-
mek viharának időszaka. A saját interim 
menedzserünk kénytelen volt megha-
sonlani, hiszen míg interim CEO-ként 
a startup cégért felelt, addig az Innog-
rant képviselőjeként az Innogrant ér-
dekeit kellett volna a képviselnie. Így 
hát elvesztettünk egy menedzsert is. 
A cég pedig – részben a belső kohézió 
megszűnése, részben a fejlesztés egy 
helyben járása miatt – időközben meg-
szűnt.

Piacképesség szempontjából ez a tör-
ténet több tanulsággal is bír: az egyik, 
hogy mindig csak a fejlesztés állásá-
hoz/aktuális cégértékhez mérhető 
fejlesztést tervezzünk.  Bár a mondás 
szerint „induláskor minden vállalkozás 
többé-kevésbé blöff ”, ha már elindult a 
cég, illik kézzelfogható terveket szál-
lítani, és a további lépéseket azokhoz 
igazítani. Valamint igaz az is, hogy ha 
beleszeret a termékébe, az sokkal több 
veszélyt hordoz, mint lehetőséget. 
Ugyan látszani fog az elkötelezettsége 
a fejlesztés iránt, de minden racionális 
megközelítést nélkülözni fognak az Ön 
vezetői lépései és előbb-utóbb kényte-
len lesz meghasonulni.
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A MICSODÁM??

MEKKORA
A TRL-EM?

Tábornok

Ellenérdekelt 
menedzser
beépített kém

Piaci
szabályozó 
szerv.

Fogyasztó-
védelem

Közvélemény / 
média

Tulajdonosok

Az Ön cége

Értékesítési partnerek

Kutatóintézetek
fegyverszálítók

Kapcsolható 
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Alapvető kérdés:  
kinek, mit és hogyan?
Már régen nem a hiánygazdaság korát 
éljük, a vevődnek bőven akad válasz- 
tási lehetősége. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy igazodjunk a vevői igé-
nyekhez. Na már most, ha a vevő 
igényeihez igazodunk, akkor először 
tudnunk kell, kik is a leendő vevőink. 
Bizony, a LEENDŐ vevők. Ugyanis  
a termék előállítása csak azután kez-
dődhet, miután meghatározásra került 
a célcsoport.

1. Kinek? • 2. Mit? • 3. Hogyan?
Egy innovációs projekt során is meg-
állja a helyét az az állítás, miszerint 
nem a piacot igazítjuk a termékünk-
höz vagy szolgáltatásunkhoz, hanem 
a piaci (vevői) igényekre kell szabnunk 
azokat.

Ha Ön tudja a választ az alábbi kérdé-
sekre, akkor már sokkal előrébb jár, 
mint a cégek 90%-a:

 Ki az Ön Vevője?

 Hogy néz ki? Férfi vagy Nő?  
Idős vagy Fiatal? RAJZOLJA LE!

Nem megy, ugye? Akkor hogy akar 
eladni Neki bármit is, ha nem tudja, 
hogy néz ki? (Általában itt hangzik el 
az, hogy MINDENKI célcsoport…)

Vallási hovatartozás nélkül, ha magá-
nemberként azt kérnénk Öntől, hogy 
rajzolja le Istent, le tudná rajzolni? Biz-
tosak vagyunk benne, hogy igen. (A 
legtöbben erre a kérdésre szó nélkül 
rajzolnának egy kaporszakállú, bölcs 
tekintetű öregembert a felhőkön ülve.)

Akkor cégvezetőként miért nem tudja 
lerajzolni a vevőjét? A cégnek ugyanis 
„a Vevő az Isten”…

És hogyan is tervezhetnénk felelős-
ségteljesen reklámkampányt, ha nem 
tudjuk, kire kell célozni? Így egy olyan 
céltáblára kellene lőnünk, amit nem is 
látunk. Nem egyszerű feladat.

Felismerés
Sok esetben még a sikeres cégveze-
tők is csak ekkor döbbennek rá, hogy 
– bár belső tényezők tekintetében 
hatékonyan menedzselik cégüket – 
eddig nem foglalkoztak eleget azzal, 

hogy kinek is akarnak értékesíteni. 
(Sőt, néha azt sem tudják megfogal-
mazni, hogy pontosan mit és milyen 
értékesítési csatornán keresztül.) Vall-
juk be, így nehéz tervezni. 

Egy jó marketingstratégiának tehát  
a reklámok tervezése nem a kezdő, 
hanem a végső állomása.

Tisztán látni kell, hogy Kinek? Mit? és 
Hogyan? (milyen értékesítési csator-
nán keresztül) szeretnénk értékesíte-
ni, amely alapján már össze lehet állí-
tani a megfelelő marketingmixet.

MI A MARKETING?
A legtöbben nem tudnak egyértelmű választ adni erre a kérdésre. Valami megfoghatatlan hókuszpókusz, 
amelyet erősen feltételes bizalommal kezelnek. Pedig nem agysebészet és nem kuruzslás; egy előre ki-
számítható eredményt biztosító fogaskereke a sikeres működésnek, és alappillére a vállalati stratégiának.

MITŐL JÓ EGY
MARKETINGTERV?

1. Ön nem ismeri a piacot. Tudnia kell, hogy kinek akar eladni.
2. Nem fogadja el, hogy a piac változik. Nyisson ablakot a piac-

ra, és merjen változni.
3. Tisztázatlanok a céljai. Legyen egyértelmű jövőképe és stra-

tégiája.
4. Nem mer dönteni. Döntsön gyorsan és határozottan, még 

akkor is, ha bizonytalan.
5. Lenézi a versenytársait. Inkább legyen velük jóban, és tanul-

jon tőlük.

5 alapvető hiba,
...amelyből ha cégvezetőként bármelyik kettő jellemző Önre,

végzetes következményei lehetnek a cégére nézve:
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A STAKEHOLDER 
CSATATÉRKÉP

Az érdekelt kategóriák általánosan 
ismertek, DE! a csatatérkép alapján  
a helyzet sohasem egyértelmű első 
ránézésre! Szükséges egy érdekelt-
ségi térkép megrajzolása az adott 
termékre, hogy kiválaszthassuk azt 
a stratégiát, amivel nagyobb eséllyel 
győzhetünk (akár partnerségben is!)  
a piacon.

A TRL a Technology Readiness Level, 
magyarul Technológiai Készültsé-

gi Szint rövidítése, mely egy általánosan 
alkalmazott kifejezés arra, hogy egy fej-
lesztés milyen szinten áll. 

A 70-es évek közepén a hidegháborús 
űrverseny során a NASA is rájött arra, 
hogy valamilyen egységes szabályozá-
si rendszerre van szükség ahhoz, hogy 
objektív és általánosan alkalmazható 
szabályok mentén lehessen megál-
lapítani bármilyen fejlesztésről, hogy  
az milyen fázisban van, és hogy mi kell 

ahhoz, hogy egy következő szintre lép-
hessenek. Ezt 1989-ben véglegesítették, 
melyet az Európai Bizottság 2010-es 
javaslatára 2014-től a Horizon 2020-as 
pályázatokban is alkalmazni kezdtek.

De mire jó ez nekünk?
Ugyanezt az elvet tudjuk alkalmazni 
akkor is, amikor egy saját termék vagy 
szolgáltatás fejlesztésébe kezdünk, 
és szükségünk van egy sorvezetőre 
a munkánk során. Akkor is rendkívül 
hasznos ez a rendszer, ha szeretnénk 

fejlesztésünkkel forrásra pályázni, vagy 
licenszbe szeretnénk adni egy nagyobb 
vállalatnak. A nagyobb szervezetek je-
lentős része ezt a rendszert alkalmazza 
egy innovatív termék/szolgáltatás érett-
ségének felmérésére.

A TRL skálán 9 fokozat van, az 1-es  
a legalacsonyabb szint, a 9-es a legma-
gasabb. Most bemutatjuk a Tesla példá-
ján, hogy valójában egy termék – jelen 
esetben az elektromos autó – fejleszté-
se során nem csak egy termékünk lehet, 
hanem akár sok is.

TRL 1
ötlet, elv + 
megfigyelt 
jelenség

TRL 2
megfogal-

mazott tech. 
koncepció

TRL 3
kísérleti 

eredmény

TRL 4
első labo-
ratóriumi 
előállítás, 
validáció

TRL 5
 kulcs tech. 
elemek a 

valóságban 
teszteltek

TRL 6
valós kör-
nyezetben 

demonstrált 
kulcsele-

mek

TRL 7
valós kör-
nyezetben 

demonstrált 
prototípus

TRL 8
véglege-
sített + 

minősített 
rendszer

TRL 9
 keres-

kedelmi 
forgalomba 

hozható 
termék

Az ábrán láthatjuk, hogy a Tesla hiába jutott el a már működő 
akku fejlesztéséig – ami már önmagában egy termék lehet –, ez 
csak egy működő autó prototípusához került felhasználásra. A 
piacra dobott autó pedig a kereskedelmi szolgáltatásnak – fris-
sítések, online rendszer, TESLA-know-how – is egy eleme, így 
az a termék is visszaugrik TRL 6-ra. De mi ebből a tanulság? Az, 
hogy egy termék fejlesztése valójában több termék fejlesztése. 
Lehet, hogy az ötletünk csak a magjait szórja el egy olyan irány-
nak, melyből végül az igazi termékünk lesz.

A legmagasabb szintű kiválóság, ha harc nél-
kül törjük meg az ellenség ellenállását.

– Sun Tzu
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A HELYES
PIACKUTATÁS
LÉPÉSEI 
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LÉPÉSEI LÉPÉSEI 
„A fenntartható versenyelőny egyetlen megmaradt le-
hetséges forrása ügyfeleink a versenytársaknál jobb 
és gyorsabb megértésében rejlik.”

– Jack Welch,  
a General Electric volt vezérigazgatója

1. Térképezze fel a hazai és külföldi iparági trendeket, 
a versenytársak tevékenységét.

2. Kérdezze meg a vevőket, mik az igényeik, vásárlási szempontjaik, 
és hogyan rangsorolják azokat.

3. Kérje meg a vevőket, hogy értékeljék a versenytársak termékeit.

4. Kérje meg a vevőket, hogy értékeljék az Ön termékeit.

5. Határozza meg a piac méretét, és defi niálja a piaci szegmenseket.

5 LÉPCSŐS FOLYAMATA:
A PIACISMERET MEGSZERZÉSÉNEK

Ahogy azt már korábban említet-
tük, ha a Kinek? Mit? Hogyan? 
kérdésekre megtaláljuk a választ,
el tudunk indulni egy olyan úton, 
melyen minimalizáltuk a kocká-
zatokat és a lehető legnagyobb 
mértékben elősegítjük a hasznos
tudás megszerzését.

#1Piacismeret 

Magyarországon még nem alapvető 
része az üzleti tevékenységnek a mély 
piacismeret megszerzése, pedig a ver-

senyképesség belső tényezői (költség-
csökkentés, termelési hatékonyság 
növelése stb.) mellett kulcsfontosságú 
a külső piacismeret is, a fenntartható 
versenyelőny biztosítása érdekében.

Szolgáltatók, technológiai területen 
mozgó cégek, hagyományos ipari vál-
lalatok, egyszóval: bármilyen iparágban 
tevékenykedő szervezet megszerezheti 
a szükséges piacismeretet, strukturált 
és szabályozott módon, és pozicionál-
hatja magát a piacon. A cél természete-
sen mindenkinél ugyanaz, vagyis hogy 
a versenytársaknál jóval mélyebb piacis-
merettel rendelkezve, náluk gyorsabban 
– és nem őket követve – tudjunk megfe-
lelő stratégiai döntéseket hozni.

Ezzel elkerüljük azt a csapdát, amibe 
nagyon sok cég beleesik: a legtöbb cég 
hajlamos saját elképzelését domborítani 
úgy, mintha az valós piaci igény lenne, 
holott a vevői elvárások teljesen mások.

A vásárlási szempontok rangsorolása 
biztosítja azt, hogy a vevők számára 
kulcsfontosságú tényezőkre koncent-
ráljunk a termékfejlesztések során. 
Ha pedig megértjük, hogy miképp vé-
lekednek rólunk az ügyfeleink – ösz-
szehasonlítva a főbb versenytársakkal 
a legfontosabb vásárlási szempontok 
tekintetében –, képessé válunk arra, 
hogy olyan stratégiát alkossunk, amely 
alapján a mi termékünket választják 
a vevők a versenytársakéval szemben.

#2Termékfejlesztés
Ha már tudjuk, hogy kik a leendő vevőink és mik az ő igényeik, 
akkor nekiláthatunk a vevői igényekre szabni a termékünket, 
valamint új termékeket kezdhetünk el kidolgozni. A termékfej-
lesztés defi níciójába mindkét feladatkör beletartozik.

Hmm. Termékfejlesztés. Kézenfekvőnek tűnik, hiszen az inno-
váció korát éljük, és nyilván Ön is azért kezdte el olvasni ezt 
a magazint, mert valamilyen módon érintett ebben a témában 
és elég erős motivációval rendelkezik ahhoz, hogy újabb üzleti 
ismereteket sajátítson el.

A legfontosabb: tartsuk be a helyes sorrendet!

Ne magunknak akarjunk terméket fejleszteni, hanem próbál-
juk meg kiszolgálni a piaci igényeket! Ehhez piacismeretre van 
szükség.  Mielőtt piacra dobná a terméket, tesztelje le a vevőin, 
hogy mit szólnak hozzá. 10-15 fős mintával csináljon fókusz-
csoportos kutatást, elemezzék ki a terméket, térképezzék fel 
a hibákat. Ha nem jó a termék, módosítson rajta, vagy inkább be 
se vezesse a piacra. Még mindig jobb, ha a fejlesztési szakasz-
ban derül ki a termékről, hogy nem piacképes, mintha a piaci 
bevezetést követően vallanánk vele kudarcot. 

Sok tízmillió forintos kudarcot spórolhatunk meg egy kisebb 
összeg befektetésével, melynek akkor is van eredménytermé-
ke, ha a fejlesztésünk nem piacképes: megismertük, hogy mi-
lyennek kellene lennie a fejlesztésünknek.

A termékfejlesztés mindig rejt magában kockázatokat, de azo-
kat kellő körültekintéssel minimalizálni tudjuk.

Termékfejlesztési kisokos: hibajelenségek

Hiába jó a termékem, csak az ár érdekli a vevőket. = A vevők 
ugyanolyannak látják az Ön termékét, mint az összes többit. 
Nem különböztette meg kellőképpen a konkurens termékektől, 
ezért az olcsóbbat fogják megvenni.

A piacon egyedi a termékem, nincs konkurensünk, mégsem 
veszik. = Rossz hírünk van. Sajnos Ön szerelmes a termékébe. 
Ön ezt saját magának fejlesztette, nem a piacnak. Lehet, hogy 
jó, de nem szolgálja a piaci igényeket. Erről bővebben „A szere-
lem mégsem győz le mindent?” című cikkünkben olvashat.

A termékem jobb, mint a konkurenseké, árban is jobb vagyok 
náluk, mégsem az enyémet veszik. = Nem elég jobbnak lenni, 
jobbnak is kell látszania. Fontos, hogy a minőség a csomagolá-
son és a kommunikációban is visszatükröződjön.

#3Értékesítési csatorna 
kialakítása
Ha már ismerjük a vevőink igényeit, és megvan a termékünk is, 
amivel kiszolgáljuk a piacot, akkor már csak el kell juttatnunk 
hozzájuk. Felesleges azt várni, hogy a sült galamb majd a szánk-
ba repül, a vevők nem fognak maguktól ránk találni. 

Ehhez meg kell tudnunk, hogy a vevőinket hol és kiken keresz-
tül érhetjük el hatékonyan. 

Minden termék célcsoportjához meg kell találnunk a megfelelő 
értékesítési csatornát, de sajnos még ez sem elég. A különbö-
ző értékesítési csatornákon keresztül különböző módszerekkel 
kell kommunikálni ahhoz, hogy az kellően hatékonyan is mű-
ködjön. Direkt értékesítés esetén közvetlen kommunikációra 
lesz szükség a vevőikkel, közvetítő csatornák esetén pedig 
a közvetítőkből kell evangelistákat faragni valamilyen marke-
tingmódszerrel, hogy hitelesen tudják képviselni az Ön cégét 
a piacon.

Ebben segít a megfelelő marketingterv elkészítése, valamint 
a megfelelő marketingeszközök alkalmazása az értékesítéshez 
a különböző csatornákon.

Ha cégvezetőként végigolvasva ezt a cikket Ön most úgy érzi, 
hogy megnyugodhat, mert már több mint 20 éves tapaszta-
lattal a háta mögött jól ismeri a piacot, emellett tudja, kinek 
és mit akar eladni – sőt az értékesítési csatornákat is hatékonyan 
működteti –, akkor ez a cikk pontosan Önnek szól. Bizony!

Folyamatosan és egyre gyorsabban változnak a vevői igények, 
és folyamatosan változik a piac szerkezete is. Sajnos/nem 
sajnos egy percre sem lehet hátradőlni.

Ha hosszútávon meg szeretné őrizni a piaci pozícióját és talpon 
akar maradni, akkor Önnek és cégének folyamatosan alkalmaz-
kodnia kell a piachoz, és fejlődnie kell! 

A változás ugyanis elkerülhetetlen, 
a fejlődés pedig döntés kérdése.

Megtudhatja, hogy jó irányba halad-e a cége...

Ha szeretne tájékozódni piacáról, mielőtt belekezdene a munkába, egy kétórás egyeztetés után 
készítünk Önnek egy piacelemzést a rendelkezésre álló szekunder adatok alapján, melyet egy 
későbbi alkalommal személyesen prezentálunk Önnek. Az elemzéshez javaslatokat adunk az 
induláshoz, és ráirányítjuk a fi gyelmet a kritikus pontokra.

[Vegye fel velünk a kapcsolatot 2020. február 15-ig, és legyen az első 25 cég között, akik-
nek ezt most ingyen adjuk!]

Mit adunk Önnek most ingyen?
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1. Piacképesség-elemzés
Ha már túl vagyunk az előzetes piacké-
pesség-vizsgálaton, akkor megerősítést 
kaphattunk arra vonatkozólag, hogy  
a fejlesztés alatt álló termékünkbe érde-
mes továbbinvesztálnunk, mert várható-
an sikeres lesz, és már azt is tisztábban 
láthatjuk, hogy kik lesznek a potenciális 
vevőink.  
Ha viszont ezt eddig elmulasztottuk, 
akkor mindenképpen pótoljuk, hiszen 
enélkül csak egy íróasztal mellett fo-
gunk tervezni anélkül, hogy bármilyen 
visszajelzést kaptunk volna!

2. Tervezni kell
A modern termékfejlesztés egyik sa-
rokpontja a Lean Startup megközelítés, 
mely a folyamatos fejlesztés-teszte-
lés-vevői visszacsatolás-továbbfejlesz-
tés ciklusára teszi a hangsúlyt. Ez meg-
nehezítheti a tervezési folyamatot, de 
nem tudjuk nélkülözni. Emellett fogad-
juk el, hogy a valóság sohasem úgy va-
lósul majd meg, ahogy az üzleti tervben 
leírtuk, hanem az a mindenkori tudásun-
kat tükrözi az akkori (!) helyzetre és üzle-
ti lehetőségekre vonatkozóan.

3. Helyzetértékelés
Amikor a piaci bevezetésre készülünk, 
akkor már a termékfejlesztésünk utolsó 
fázisában járunk! Ne essünk abba a hi-
bába, hogy tényként fogadjuk el minden 
korábbi megállapítását, hiszen időköz-
ben akár fél-egy év is eltelt!

4. Ne felejtsük el a célokat
Induljunk ki a stratégiából, és határoz-
zuk meg, mitől fogunk mi győzni. Így 
megszülethetnek az igazán áttörő elkép-
zelések. Majd ha már ezeket elfogadtuk, 

akkor a Lean Startup féle kísérleti meg-
oldásokat (~MVP) ezekre építhetjük.  
Az üzleti tervünkben pedig hozzáren-
delhetjük a fejlesztési, szervezeti, ter-
melési célokat és meghatározhatjuk  
a KPI-okat.*
*KPI = Key performance indicator, kulcs-
teljesítmény mutató, a cél számszerű-
sített, igazolható és nyomonkövethető 
értéke

5. Modellezzünk, mint 
a gyerekek!
Ha már rendelkezésre állnak a háttére-
lemzések és a helyzetértékelés, akkor 
fogjunk neki modellezni. Ehhez kiváló 
segítséget adhat a ’Business model can-
vas’ (BMC), ami a vevői értékajánlatot 
helyezi a központba és ebből kiindulva 
segít egyik irányban levezetni a bevételi 
lehetőségeket, végig vevői megközelí-
tésben, a 4C modellre* építve. 
A model lezésnél  mer jünk tévedni ,  
ez vezethet az optimális modell kialakí-
tásához. Vagy, ahogy a Google-nél java-
solják: „Trial and error” (próbálkozz és 
hibázz)!
*4C = Customer value, Convenience, 
Cost, Communication (a vevő számára 
biztosított érték, a termékhez való hoz-
zájutás kényelme, a megszerzés költsé-
ge és a vevővel folytatott kommunikáció)

6. Az ördög a részletekben
Tervezzük meg: 

 a piaci bevezetés útvonalát és az 
értékesítési tevékenységeket, ame-
lyek a bevételeket eredményezik

 menedzsment és szervezeti kerete-
ket, amelyek működési oldalról tá-
mogatják az üzleti tevékenységeket, 
ugyanakkor termelési oldalról bizto-
sítják az értékesítéshez elegendő 

kapacitást és a megfelelő tudást

 a funkcionális területek tevékeny-
ségét, hogy a folyamatos termék-
fejlesztés biztosított legyen K+F 
oldalról, az üzleti tevékenységek tá-
mogatást kapjanak marketing oldal-
ról, és hogy a megfelelő mennyiségű 
és minőségű termék kerülhessen  
a piacra termelési oldalról

A fenti tevékenységek kiemelten fon-
tosak ahhoz, hogy a célokat elérjük, 
de ne felejtsük el, hogy egyrészt a fel-
adatokat végző erőforrásoknak mindig 
ára van (költség) és azt sem, hogy ezt 
a játékot bizony pénzre játsszák. Így az 
üzleti terv öncélú mindaddig, amíg le 
nem fordítjuk forintra. Azaz minden üz-
leti terv „esszenciája” a pénzegységre 
„konvertált” üzleti kép: a pénzügyi terv. 
Már az is hasznos lépés, ha eljutunk egy 
eredménytervig, de még hasznosabb, ha 
a következő évek tervezett eredménye 
alapján azt is meg tudjuk mondani, hogy 
hogyan térült meg az eddigi befekteté-
sünk. És mivel itt már csak projekciókra 
építhetünk (amiben benne van a tévedés 
lehetősége), így a legjobb, ha még az 
egyes tényezők lehetséges eltéréseinek 
a megtérülésre gyakorolt hatását (érzé-
kenységét) is megvizsgáljuk.

7. Újratervezés
Ne féljünk hozzányúlni a tervünkhöz! 
Sőt! Már az első tervezéskor ütemez-
zünk be negyed v. féléves felülvizsgála-
tokat, eleve bebiztosítva, hogy MÓDO-
SÍTANI FOGJUK A TERVET! Ez segíthet 
legyőzni azt az általános elképzelést, 
hogy az egyszer (régen) elfogadott öt-
éves tervet kell tartanunk. Kell egy új 
terv, ami már a mostani tudásunkat és 
üzleti lehetőségeinket tükrözi, a koráb-
biaknál messze pontosabban.

HOGYAN?
AZ ÜZLETI 
TERV

3

Mit adunk most 
Önnek ingyen?

Készítünk egy egyszerűsített 
megtérüléselemzést , mely 
alapján Ön láthatja, hogy 
mennyi idő alatt, mekkora be-
fektetéssel térül meg a piacra 
szánt termék, melyben figye-
lembe vesszük azt is, hogy 
mik azok a kiemelten fontos 
feladatok, melyek elengedhe-
tetlenek a siker érdekében.

[ V e g y e  f e l  v e l ü n k  a  k a p -
csolatot 2020. február 15-ig, 
és legyen az első 25 cég kö-
zött, akiknek ezt most ingyen 
adjuk!]

7 LÉPÉS A JÓL ÁTGONDOLT 
PIACI BEVEZETÉSHEZ 

Tegyük fel, hogy az Ön cége 
minden olyan információ -

val rendelkezik, mely a termék 
piacképességének megállapí-
tásához szükséges, és egyér-
telműen látszik az is, hogy a 
projekt nagy reményekkel kecseg- 
tet. 

Innentől kezdődik az a munka, 
mely során a MIÉRT-ek és a MI-
ÉRT NEM-ek HOGYAN-ná vál-
toznak. De még mielőtt ezekre 
rátérnénk, egy személyes meg-
beszélés során fontos azokat  
az alapköveket lefektetni, melyek 
akár évekre előre alapját képezik  
az új üzlet megalapozásával kap-
csolatos munkának.

Mit kell tudni egy termék piaci  
bevezetése előtt?

 Van-e részletes kockázate-
lemzés, és az figyelembe van-e 
 véve a tervezés során?

 Pontosan def iniálva van-e  
a termék? (Pl. doboz terméket 
adok el, vagy ha a technológiát 
licenszbe adom?)

 Mit tudunk a piacról?

 Mik a pontos célok? (És meny-
nyire vannak ezek összhang-
ban a valósággal?)

Piacképesség- 
elemzés

Célok és KPI-ok 
meghatározása

Érdekelt-
stratégia

Terméktulajdon-
ságok + verseny-

társelemzés

Piaci bevezetés 
+ működés- 
szabályozás

Környezetelemzés 
és helyzetértékelés

Kockázatelemzés

Case study-k / 
Kockázatkezelési 
intézkedési terv Case study-k /  funkcionális területek 

+ szervezet

 Értékesítési + 
piaci beveze-
tési terv

 Beruházási és 
költségterv

 Pénzügyi és 
megtérülés- 
számítás

Case study-k
Szabályozási elemek

Üzleti modellezés

 Értékajánlat
 Célcsoportok
 Csatornák + vevőkapcsolatok
 Fő tevékenységek + részt-

vevők
 Bevételráfordítás-elemzés

Részletes tervezés

 Árazás, célcsoport, értékesí-
tési csatornák

 Menedzsment + szervezeti 
keretek

 Funkcionális területek 
keretei



MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK, PÉNZÜGYI  
ÉS SZÁMVITELI MEGFELELÉS

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
MIRE FIGYELJÜNK?
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REMEK 
TÖRTÉNETEK
ENCODER

S.A. 

1.  Először is szerezzen jó szak-
embereket maga köré!
Ugyanis a következő lépések arról 
szólnak, hogyan javasolt felmérnie  
a terméke bevezetéséhez szükséges 
jogi és számviteli kritériumokat, lehe-
tőségeket vagy éppen korlátokat. Na 
de milyen szakemberekre is van Ön-
nek szüksége pontosan?

Biztos kelleni fog egy jó jogász! Aki 
egyrészt képben van az iparágával, 
vagy tapasztalat híján hajlandó ko-
moly erőfeszítéseket tenni azért, hogy 
pontosan megismerje az Ön piacát. 
Egy olyan jogi képviselőre van szük-
sége, aki mindemellett a megoldáso-
kat keresi, nem pedig az akadályokat 
görgeti, tehát gondolkodó, a jogsza-
bályokat komplexen átlátó szaki. 
Most kritikusak leszünk, de ebből  
a kategóriából nem túl sok van, szóval 
érdemes jól megválogatnia, hogy kivel 
dolgozik.

Aztán kelleni fog egy nagyon jó adó-
szakértő is. Nem a könyvelője, aki 
erőből beleokoskodik a folyamatba, 
hanem egy specialista, aki tényleg ért 
is hozzá. Ha esetleg ilyen könyvelője 
lenne, aki adószakért is egyben profi 
módon, akkor ő lesz az Ön embere,  
és ne eressze el a kezét soha.

Illetve azt sem lehet megúszni, hogy 
egy Projektvezetőt ráállítson erre  

a témára a kollégái közül, aki érti a jogi  
és pénzügyi nyelvezetet, és képes 
összefogni a külsős szereplőkkel vég-
zett közös munkát.

2.  Szervezzen egy workshopot, 
ahol az összes érintett jelen van 
jogászostól, adószakértőstől, 
és hozza képbe termékötletével 
kapcsolatban az érintetteket, il-
letve készítsenek feladattervet!
Fontos, hogy úgy álljanak fel, hogy 
megszületett egy feladatlista, hogy 
kinek és milyen vizsgálatokat kell 
elvégeznie a jogszabályi környezet 
elemzéséhez. Ha nem elég egy ösz-
szejövetel, szervezzenek bátran újab-
bakat.

3. A terméke bevezetéséhez 
kapcsolódó jogszabályi környe-
zet teljes körű vizsgálata a kö-
vetkező lépés az alapján, amely 
feladatokat  meghatároztak  
a workshopon. De íme néhány 
fontosabb vizsgálandó tényező 
a teljesség igénye nélkül.

 Termék gyártási/forgalmazási 
feltételei, korlátozásai.

 Termékösszetevők megfelelős-
sége.

 Fogyasztási, fogyasztói korláto-
zások.

 Logisztikai feltételek (tárolás, 
szállítás stb.).

 Reklámozással kapcsolatos ren-
delkezések, tiltások.

 A termék és kapcsolódó szolgál-
tatásainak adózása, pénzügyi és 
számviteli kritériumai, korlátai. 
Kérjenek bátran NAV állásfogla-
lást is!

4. Végül dokumentáljanak le 
mindent!

 Ha Ön nagyon egyedi fejlesztés-
be vág bele, szabadalmaztassa 
termékét vagy technológiáját.

 Ezután jöhet a termék bevezeté-
séhez és értékesítéséhez kapcso-
lódó szereplők, szerepkörök és 
azok felelősségi körének megha-
tározása.

 A szereplők közötti együttműkö-
dési feltételek kidolgozása.

 A kidolgozott együttműködési 
feltételek alapján a szerződések 
elkészítése.

 Dolgozzák ki a cég számára  
a belső ügyvitelt a szabályos  
és szabályozott működéshez.

Korábban, a TÉIX-értékelés kapcsán 
már volt szó egy partnerünkről, aki 

egy forradalmian új, abszolút pozíció-
meghatározó kódolót (encoder) fejleszt, 
és akit a megkeresett hazai tanácsadók 
igyekeztek elkerülni. A helyzet ugyanis 
üzleti szempontból egyáltalán nem volt 
egyszerű. Nem tudtuk, hogy mi a TER-
MÉK. 

Nem arról van szó persze, hogy a part-
ner ne tudta volna, hogy mire lehet hasz-
nálni az általa fejlesztett technológiát. 
Nagyon is jól tudta. Sok mindenre a lif-
tek aktuális pozíció meghatározásától 
kezdve a CNC eszterga tokjának állásán 
keresztül egy logisztikai központ több 
kilométeres polcsorának adott millimé-
teres helyzetéig, ahol épp az automata  
1 db memóriacsíkot le tud venni a polcról. 
Vagy esetleg egy önvezető autó detek-
toráig, ami akár mikrométerre meg tudja 
mondani, hogy hol végződik az autó és 
hol kezdődik a babakocsi. Mondhatni, 
túl sok mindenre jó a kütyü.

Ez persze örömteli probléma, de egy  

5 fős cégnél (vagy a lean startup megkö-
zelítés szerint egy 120 ezer fős multicég 
5 fős fejlesztői csapatánál) nem egysze-
rű, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzet-
tel. Hiszen akkor most a liftgyártókat, az 
esztergagyártókat, a logisztikai automa-
tizálással foglalkozó cégeket, esetleg az 
önvezető autógyártókat keressük meg? 
Vagy mindet egyszerre? Ez több tízezer 
cég, pedig csak néhányat említettünk  
a felhasználási lehetőségek közül. 

Már csak emiatt sem mindegy, hogy  
a fejlesztés eredményeként létrejött 
technológiámat hogyan határolom le 
termékké, vagy egy teljes termékvonal-
lá. Hiszen könnyen előfordulhat, hogy 
az egyik piaci szegmensben konkrét 
kézzelfogható kódolómegoldások-
ra (encoder module) van szükség, míg 
máshol bőven elegendő a tesztelt chip 
(bare die) is, amik más-más összesze-
reltségi szintet (assembly level) jelente-
nek. De nem elképzelhetetlen az sem, 
hogy a harmadik területen (pl. űrkutatás, 
telemetria) kizárólagos licenszjogokat 
kér a NASA, a kütyüket pedig legyártják 

maguknak. De talán emlékszünk arra 
az esetre is, amikor a Coca-Cola kilóra 
megvette azt a céget, amelyiknek a ter-
mékét egy vakteszt során nem tudták 
megkülönböztetni a Coke-tól. Itt maga  
a cég volt a termék, ahogy az a M&A 
(mergers & acquisition) területén gyak-
ran megtörténik. Akik jobban figyeltek, 
azok észrevehették, hogy a fenti példák-
ban rögtön 2 kategorizálási területet is 
felvillantottunk, az egyik az összesze-
reltségi szint szerinti kategória, a másik 
pedig a termék átadási formája (dobozos 
termék, szolgáltatás, licensz stb.) szerin-
ti kategorizálás. Talán már ennyiből is 
látható, hogy nagyon nem egyszerű fela-
dat kialakítani és pontosan definiálni azt 
a terméket (termékkört), amivel piacra 
akarunk lépni. Márpedig baromi nehéz 
beárazni és konkrét értékesítési csator-
nákat meghatározni olyan termékhez, 
amit nem tudunk definiálni. Nem beszél-
ve a gyártási kapacitásról. Ezt segíti elő 
az üzleti tervezéskor a „MIT?” kérdés 
megválaszolása.
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Az alkalmazottak hatékonysága egy 
kicsit olyan, mint a levegővétel. Létfon-
tosságú ahhoz, hogy életben tartsa a vál-
lalkozást, és amikor minden jól megy, ke-
veset gondolunk rá. Ám akkor, amikor a 
dolgok egy kicsit nehezebbé válnak, ez az 
első faktor a cég működésében, ami szin-
tén rohamos minőségromlást szenved el. 
Másik oldalról viszont, amikor minden 
rendben van, jók a fi zetések, motiváltak 
az emberek, érzik a siker jutalmát és lát-
ják a közös célokat, ritkán gondolunk a 
dolgozók hatékonyabb munkavégzésére, 
és ez rendben is van így.

De hogyan jutunk el odáig, hogy ez egy 
folyamatosan kontrollált, ám nem sok 
erőforrás igénybe vételére szoruló folya-
mat legyen?

Az Innogrant nyilvánvalóan akkor szo-
kott a képbe kerülni, mikor a dolgok már 
nem mennek jól. Csak egy nagyon kö-
rültekintő cég hívna el egy tanácsadót 
magához a munkavállalói hatékonyság 
növelése érdekében akkor, mikor látszó-
lag minden klappol. Legtöbbször válság-
menedzsment a feladatunk, pedig ez is 
olyan, mint a betegségek. Ha idejében 
felismerjük a tüneteket, sokkal köny-
nyebb kezelni, mint akkor, amikor már 
nagy a baj. És kevesebb kompromisszu-
mot is kell kötni.

Ilyen esetekben első alkalommal, mielőtt 
még bármi egyéb történne, készítünk 
egy interjút a cégvezetővel, és ameny-
nyiben a helyzet megkívánja, a kulcs-
kollégáktól is igyekszünk minél többet 
megtudni egy kötetlen beszélgetés 
formájában. Csak ezután végzünk egy 
helyszíni felmérést, mely során gyakran 
már az is sokat elmond, ha az ember egy 
külső szemlélőként csöppen bele mások 
rutinjába. Természetesen akkor lehet ob-
jektív javaslatokat adni egy problémára, 
ha adatok is rendelkezésre állnak, ezért 
átvizsgálunk minden olyan céges doku-

mentumot, mely rendelkezésre áll és se-
gíthet megérteni a helyzetet.

Itt jön el az a pillanat, amikor ha már 
megértettük a problémát, akkor közösen 
ki kell dolgoznunk egy megoldást is. Mi 
ezt változási projektnek nevezzük, mely 
a nagyon egyszerűtől a teljesen átfogó 
megoldásokig terjedhet. Itt szó lehet 
akár új szabályzatok kidolgozásáról, 
szervezeti struktúra átalakításról, eset-
leg új marketingterv elkészítéséről, vagy 
célzott oktatások lebonyolításáról is attól 
függően, hogy éppen mire van szükség. 
Ezeket a feladatokat összegyűjtjük egy 
változási projekt javaslati anyagba, me-
lyet a vezetőségnek el kell fogadnia.

Eddig csak terveztünk, elemeztünk, vi-
szont ezután kezdődik a VÁLTOZÁS. 
Ezeket mi úgynevezett változási projek-
tekre osztottuk fel, melynek 4 különböző 
típusa magában foglalja az esetlegesen 
felmerülő problémák nagy részét:

1. Működés/termelés átalakítása
2. Beszerzés hatékonyságának javítása
3. Értékesítési és marketingtevékeny-

ség átalakítása
4. Fejlesztési tevékenység átalakítása

Szinte mindegy, hogy ezen feladatok 
melyike valósul meg, a változásokat kö-
vetni is kell. A legtöbb vállalkozás akkor 
követi el a hibát, hogy elfáradnak az ilyen 
változások bevezetése során, és egy idő 
után minden visszaáll a régi kerékvágás-
ba. Ezért mi az Innograntnál mindig java-
soljuk ezen változások bevezetése után 
is az együttműködést, mely során csa-
pattámogató workshopokon és vezetői 
coaching találkozókon keresztül tudjuk 
megvitatni a közben felmerülő problémá-
kat, és amennyiben szükséges, közösen 
tudunk módosítani a változási projekttel 
érintett terület működésén, vagy akár új 
változási projektcélt is defi niálhatunk 
a korábbi eredményekre építve.

MI AZ, AMI ÖNNEK 
NEM KERÜL SEMMIBE? 

HATÉKONYSÁG
HOL ZÖRÖG
A FOGASKERÉK?

4

Az 1910-es évek elején Frederick W. Taylor gépészmérnök 
egy olyan megoldáson kezdett el dolgozni, amivel hatéko-
nyabbá tudja tenni a gyárban dolgozók munkáját. Ebből 
született meg 1911-ben a „The Principle of Scientifi c Mana-
gement” (magyarul a „Tudományos menedzsment alapjai”) 
című könyve, így mondhatjuk, hogy őt tekinthetjük az első 
munkahatékonysággal foglalkozó vállalati tanácsadónak.

HOGYAN TÖRTÉNIK ENNEK A FOLYAMATA?

Változási szakaszElőkészítési szakasz

 Személyes egyeztetés

 Vezetői + csoportos interjúk, 
kritikus pontok vizsgálata

 Helyszíni szemle + céges 
dokumentumok elemzése

 Változáselőkészítés 
(Vezetői Workshop + Team Workshop, 
változási projektek kidolgozása)

Bevezetést támogató 
szakasz

Bevezetés támogatás, támogató 
workshopok

 Változási projekt lebonyolítása,
időközi workshopok

 Záró értékelés, 
projektek vezetői elfogadása

1–2. hét 3–8. hét 9–16. hét

Megtudhatja, hogy jó irányba halad-e a cége...

Most egy kétórás workshop keretében megismertetjük a módszertanunkkal, kivá-
lasztjuk a kulcsszereplőket, valamint megtervezzük az ütemezést.

Egy következő alkalommal pedig négy kijelölt kulcskollégával személyes interjút 
készítünk, mely során feltárjuk a kritikus pontokat, érdekellentéteket, kapacitá-
sokat és a fejlesztendő  területeket, melyet egy újabb kétórás workshop során 
prezentálunk Önnek. 

[Vegye fel velünk a kapcsolatot 2020. február 15-ig, és legyen az első 25 cég kö-
zött, akiknek ezt most ingyen adjuk!]

Mit adunk Önnek most ingyen?
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Viszont ahogy telt az idő, és eljutottunk 
a jelen korba, azt látjuk, hogy 2019-re pl. 
az Egyesült Államokban a kezdeti 33%-ról 
10,7%-ra csökkent a gyártásban dolgozók 
száma, míg a szellemi munkát végzők ará-
nya a teljes munkaerőpiac kb. felét teszi 
ki. Az alkalmazottak 52 percenként átla-
gosan 17 percet pihennek, mely független 
attól, milyen területen dolgoznak.

De mi az elvégzett feladat?
Régebben egy kicsit könnyebb volt megál-
lapítani, hogy egy elvégzett feladat meny-
nyire hatékony, mivel sokkal kevesebb 
fajta eredményből, és kevesebb fajta 
erőforrásból kellett választani. A szellemi 
munka esetében sokkal komplexebb ered-
mények és befektetett erőforrások fordul-
hatnak elő. Ma a gazdaság egyik legfonto-
sabb erőforrása a tudás. A 21. századra az 
emberiség átállt a tudásgazdaságra.

Az Emberi Puzzle
Felmerül a kérdés, hogyan tudjuk hatéko-
nyabbá tenni az emberek – a legfontosabb 
erősorrásunk – munkáját úgy, ha az ember 
maga nem sokat változott? Ellenben elő-
fordulhat, hogy a legfontosabb erőforrá-
sunk egyszer csak veszi a kalapját és átül 
a versenytárshoz. Ami a korábbi erőforrá-
soknál nehezen volt elképzelhető (pl. egy 
széntömb egyszer csak kimegy a kohóból, 
mert nem ott akar hőt termelni).

Manapság a hatékonyság növelése kevés-

bé szól arról, hogy standardizáljuk az em-
beri viselkedést, mint inkább arról, hogy 
felerősítsük az egyénben azt, amiben jó, 
amivel mindenki a CSAPAT javát szolgálja.

Ha az Ön cégében valamelyik csapat nem 
hatékony, akkor a legtöbben az egyéni tel-
jesítmény szintjére szoktak leásni. „Ez a 
fejlesztő csak X sornyi kódot írt naponta!” 
„A fél csapat csak napi 4 órát naplóz min-
den nap!”

Ezután szoktak jönni a retorziók az elkö-
vetőkkel szemben.

Kérjük, ne tegye!

Egy csapat tagjainak munkája akkor válik 
hatékonnyá, ha előttük lebegnek a kölcsö-
nös előnyök, nem attól, ha rákényszerítjük 
őket arra, hogy márpedig innentől kezdve 
naplózni kell minden feladatot, hiszen le-
het, hogy valakin akkora teher van, hogy 
egyszerűen nincs ideje még arra sem.

Ilyenkor lépni kell egyet hátra, és távolabb-
ról kell megvizsgálni, hogy ki hogyan vesz 
részt a szervezetben. Sőt, a legjobb, ha egy 
olyan szakértő csapatra bízza ezt, akiket 
nem befolyásolnak a napi rutinból fakadó, 
már kialakult viszonyok, hanem objektíven 
gondolkodva, a közös jót szem előtt tartva 
tudnak tanácsot adni Önnek.

A Michigan Egyetemen megvizsgálták, 
hogy azok a csapatok, akiknek a vezetői 
az ún. „positive and virtuous” (pozitív és 
erényes) viselkedési alapelveket követték, 
sokkal jobb eredményeket hoztak, mint 

versenytársaik. Na de mik ezek?

 együttérzés
 támogatás
 baráti érdeklődés a kollégák iránt
 a hatékony munkavégzésre fókuszálás
 a hibák megbocsátása és a bűnbak-

keresés elkerülése
 a hála kifejezése egy jól elvégzett 

feladat után

De hogyan tudjuk globálisan megvál-
toztatni egy cég morálját?
Egy nagyon jó példa erre az, ahogyan Paul 
O’Neill, az Alcoa (Aluminium Company of 
America) CEO-ja alakította át a vállalatot, 
egy kulcsstratégiára felfűzve.

Az első munkanapján bejelentette, hogy 
innentől kezdve az Alcoa minden szintjé-
nek első számú prioritása a munkavégzők 
biztonsága lesz. Nincs többé alumínium-
termelési irányszám vagy minőségi kont-
roll, nincs többé fókusz helyezve a „ha-
szonkulcsra” és a piaci igényekre. Csak 
és kizárólag az lesz a cél, hogy nullára 
csökkentsék a dolgozók munkavédelmi 
kockázatát.

„Szeretném az Alcoát Amerika legbizton-
ságosabb cégévé tenni” – mondta ezt a 
döbbent munkásoknak.

Az átalakulás az egész cégre hatással volt. 
Az emberek azt érezték, hogy fontosak és 
számítanak azáltal, hogy a munkájuk so-
rán a biztonságuk a legfontosabb.

Az Alcoa profi tja pedig az egekbe szökött.

AZ EMBERI PUZZLE

A produktivitás klasszikus alapformulája a következő: Produktivitás = Elvégzett munka és ered-
mény / befektett erőforrás. Ez régebben szinte kizárólag az egységnyi idő alatt elvégzett munkát 
jelentette.

INNOGRANT magazin

28

AKCIÓ + REAKCIÓ
= SIKER
Egy nemzetközi cég mindig magában hordozza a belső konfl iktusokat és a hatékonysági problémákat, nem is feltétlenül csak 
az egységek nagymértékű elkülönülése és az emberek közötti fi zikai távolság miatt, de az eltérő kulturális beállítottság és mun-
kamorál miatt is. Ez persze ugyanakkor lehetőséget is jelent a hatékonyság folyamatos fejlesztésére, a kapcsolatok erősíté-
sére és egymás kultúrájának befogadására. Az Innograntnál volt lehetőségünk több multinacionális céggel is együtt dolgozni, 
és – bár az üzleti hatékonysági sztenderdek ugyanazok, mégis – teljesen másképp működik egy német, francia, vagy esetleg 
amerikai központú vállalat. 

A jelen sztorink egyik pikantériája, hogy 
projekt a projektben valósult meg. 

Amikor szervezeti hatékonyságról beszé-
lünk, akkor általában az egész szervezetet 
vizionáljuk, holott ezt, mondjuk, elég ne-
héz egyben befogadni egy multinacionális 
cég esetében – több kontinensen átnyúlik, 
több száz szervezeti egység, 15-20 „job 
grade” (vállalati hierarchia lépcső) és több 
ezer munkavállaló. Egy 6-8 fős innovációs 
tanácsadó cég esetében ez kezelhetetlen 
nagyságrend, még külső szakértők bevo-
násával is. 

Annál kezelhetőbb viszont, ha egy konkrét 
fejlesztési egységről vagy projektről van 
szó.

Az egyik nemzetközi partnerünk ter-
mék-fejlesztéséhez konkrétan egy fejlesz-
tési központ kialakítása is kapcsolódott, 
az eddigitől teljesen eltérő helyszínen és 
konzorciumi formában. Ráadásul úgy, 
hogy a leányvállalat a korábbiakban a 
termékek forgalmazásával, a rendszerek 
implementációjával és a bevezetett rend-
szerek működésének biztosításával (sys-
tem support) foglalkozott. Nos, ez a felál-
lás természetesen felszínre hozott egy sor 
hatékonysági problémát, onnantól, hogy 
milyen szintű jóváhagyás kell a fejleszten-
dő termék specifi kációjának véglegesíté-
séhez, azon keresztül, hogy hogyan lehet 
hatékonyan együttműködni nem üzleti 
konzorciumi szereplőkkel (az egyetemek 
költségvetési szervek), odáig, hogy egy 
egyetemváros tudásbázisára és az onnan 
kikerült szakembergárdára építő IT cégek 
sokasága mellett honnan lehet megfelelő 
embert szerezni az újonnan kialakított fej-
lesztési központba?

Talán bokszolóra szokták mondani, hogy 
méretéhez képest hihetetlenül gyorsan 
mozog. Nos, ez jelen esetben is igaz volt. 

A cég, ahogyan érzékelte ezeket a prob-
lémákat, azonnal reagált. Az Innogrant 
segítségével lehatárolta a kritikus ponto-
kat, így kezelhető méretűre redukálta az 
amúgy szinte befogadhatatlan probléma-
halmazt. Majd következő lépésben a Case 
study módszerével, magas szintű elemzés 
formájában megvizsgálta a problémát és 
feltárta a lehetőségeket, majd a lehető-
ségek összehasonlításával – fi gyelembe 
véve persze a többi problémakör okozta 
dependenciákat (egymástól való függési 
viszonyokat), döntött a megoldásokról. A 
működési szabályozásunknak nem meg-
felelő a telephely fejlesztési központ szá-
mára? Értjük, mik a lehetőségeink? És ha 
már váltanunk kell, közelebb tudjuk-e vinni 
a fejlesztési központot az egyetemi kam-
puszhoz? Nincs elegendő emberünk, hogy 
tartsuk a projekt ütemezését? Rendben, 
mit tudunk tenni? Fejvadászok, átcsábítás, 
feladatkiszervezés? Vagy vegyünk köl-
csön embereket? Egy case studyban ezek 
a lehetőségek gyorsan összehasonlítha-
tóak és a döntés azonnal végrehajtható. 
„Trial and error”. Mivel gyors a döntés, ter-
mészetesen magában foglalja a hiba lehe-
tőségét. De mi a helyzet akkor, ha várunk? 
Várunk egy mélységi elemzésre? Addig 
álljon a projekt? Ne számoljuk el a pályá-
zati forrást? Ez egy kényes egyensúlyozás. 
És talán itt mutatkozik meg a Lean Startup 
ereje – nem startupok, hanem, mondjuk, 
egy multicég esetén. Egy fejlesztési köz-
pont, ami ráadásul külső fi nanszírozás be-
vonásával valósul meg és egy piacképes 
termék fejlesztését célozza, ugyanolyan 
szélsőségesen változó környezetben mű-
ködik, mint egy startup, tehát azok a mód-
szerek itt is alkalmazhatóak. Ha – mint a 
normál működés (~operations) folyamatos 
hatékonyságnövelését célzó vállalati erő-
feszítések esetén – a senior menedzser 
ezekben a helyzetekben is megvárta volna 
a részletes elemzést, beépítve a peerek (a 

vállalati hierarchiában azonos szinten álló, 
velünk kapcsolatban lévő) „második véle-
ményét” (second opinion), akkor könnyen 
lehet, hogy a fejlesztés ütemezéstől való 
eltérése kritikus szintre emelkedik, eset-
leg a külső forrás biztosítója áll el a projek-
ttől. De ha ezek egyike sem valósul meg, 
akkor esetleg simán megtörténik, hogy ha 
két év késéssel bevezetésre kerül a ter-
mék, akkor simán elavulttá válik abban a 
pillanatban. 

(Egy szemléletes példa, hogy mire a ma-
gyar ipar büszkeségét, a Turán 40M köze-
pes harckocsit sikerül hadrendbe állítani 
1940-ben, addigra a másik oldalon megje-
lent a T-34. És Ön esetleg még nem hallott 
a Turánról? Nos, a T-34-ről viszont bizto-
san.)

Egy multicég a működés fejlesz-
tésekor vagy egy hatékonysági 
probléma kezelése kapcsán ál-
talában megvárja, míg részletes 
elemzések (business case) vagy 
még mélyebb megvalósíthatósá-
gi tanulmányok (feasibility stu-
dy) készülnek egy-egy probléma 
kapcsán. Amíg a normál műkö-
désről (operations) van szó, addig 
ez rendben is van. Viszont gyor-
san változó piaci környezetben 
gyors beavatkozások és intézke-
dések szükségesek. Ehhez pedig 
a módszereknek is igazodnia kell.
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Könnyen lehet, hogy egy öt évvel
ezelőtti jó irány már nem hozza 
a régi elvárásoknak megfelelően az 
eredményeket, a csapat beleszokott 
a rutinba, és a sikerek már nem any-
nyira édesek, mint voltak. Ha egyál-
talán vannak még ugye. Szerencsés 
esetben eddig nem jut el egy cég, de 
ilyenkor mindenképp újra kell tervez-
ni a cég stratégiáját, és olyan célokat 
kell kitűzni, melyek konszenzus alap-
ján születtek és mindenki javát szol-
gálják.

Jelen esetben az egész céget érintő, 
több éves, a piaci változások figye-
lembe vételével készült tervet értjük 
stratégián. Ha változik a piac, és Ön 
szeretne az élen maradni, vagy netán 
az élre kerülni, Önnek is változnia kell. 

A hosszú távú stratégia létrehozá-
sa során először azt kell figyelembe 
venni, hogy mi a fő cél? Stabilitás? 
Növekedés? Piaci részesedés növelé-
se? Költségcsökkentés? Nem mindig 
lehet egyszerre mindent, ezért fontos, 
hogy a stratégiának legyen egy olyan 
fókusza, melyet minden további cél 

szolgál. Ha például stabilitást szeret-
nénk elérni, akkor lehet, hogy fel kell 
adnunk a piaci részesedés növelését 
célzó terveinket, vagy legalábbis azt 
egy későbbi időszakra kell betervez-
nünk.

Ez viszont akkor működik jól, ha a cé-
ges gépezet minden „csavarja” egyet-
ért ezekben a célokban, tehát a csapat 
minden kulcsszereplőjének egyet kell 
értenie az új irányokkal a saját szint-
jén. Ehhez más és más motivációra 
van szükség a különböző szereplők 
esetében. Ahhoz, hogy kohézió jöjjön 
létre a csapattagok között, meg kell 
hallgatnunk a kulcsszereplőket, még-
pedig úgy, hogy őszintén elmondhas-
sa a véleményét mindenki, ne kelljen 
attól félnie, hogy a főnök majd mit szól 
a mondandójához.

Amikor partnereinknek céges straté-
giát alkotunk, kiemelten fontosnak 
tartjuk, hogy az a teljes vállalat aka-
ratát tükrözze, hiszen motivált dolgo-
zókkal könnyebb – vagy legalábbis 
lehetséges – a célok elérése.

Ezt a folyamatot az alábbi 3 szakaszra 
bontjuk:

 Előkészítési szakasz:
Egy vezetői személyes egyeztetés 
során feltérképezzük a célokat és 
a kritikus pontokat, majd fókuszált 
interjúk során megvizsgáljuk, hogy 
ez mennyire van összhangban 
a kulcsszereplők céljaival. Ezután 
kidolgozzuk a stratégiai kereteket, 
melyek a konszenzusos célokon 
alapulnak.

 Lebontási szakasz:
A megszerzett információ alapján 
kidolgozzuk azokat a kulcsprojek-
teket, amelyek a cég stratégiájá-
nak megvalósítását szolgálják a 
kiemelt területeken: vevők, tulaj-
donosok, szervezeti folyamatok, 
tanulás és innováció. Mindezt ki-
egyensúlyozott módon.

 Nyomonkövetési szakasz:
Fél éven keresztül „fogjuk az Ön 
kezét”, hogy tényleg megvalósul-e 
a kívánt változás, és hogy az ak-
tuális kulcsprojektek beépültek-e 
az üzleti tervbe, és amennyiben 
ez nem pont úgy történik, akkor a 
célnak megfelelően módosítunk a 
teendőkön.

HOGYAN TÖRTÉNIK ENNEK A FOLYAMATA?

Lebontási szakaszElőkészítési szakasz

 Személyes egyeztetés/workshop

 Vezetői kulcsinterjúk, kritikus pontok

 Panelinterjúk, kritikus pontok, összeha-
sonlító prezi workshop

 Stratégiai keretek kidolgozása 
egynapos felsővezetői workshop

 Felsővezetői coaching

Bevezetéstámogató 
szakasz

 Féléves stratégiai nyomonkövetés, 
felülvizsgálat 

 Felsővezetői coaching

 Stratégialebontás 
egynapos felsővezetői workshop

 Kulcsprojekt-kidolgozás 

 Felsővezetői coaching

Megtudhatja, hogy jó irányba halad-e a cége...

Most egy kétórás workshop keretében megismertetjük a módszertanunkkal, kivá-
lasztjuk a kulcsszereplőket, valamint megtervezzük az ütemezést.

Egy következő alkalommal pedig négy kijelölt kulcskollégával személyes interjút 
készítünk, mely során feltárjuk a kritikus pontokat, a kulcsszereplők vállalati vízió-
it és stratégiai elképzeléseit, valamint a legfontosabb fejlesztési területeket.

[Vegye fel velünk a kapcsolatot 2020. február 15-ig, és legyen az első 25 cég kö-
zött, akiknek ezt most ingyen adjuk!]

Mit adunk Önnek most ingyen?

STRATÉGIA
KULCSELEMEK

5

Egy vállalat mindennapi működése során nem csak a dolgo-
zók és a szervezet hatékonyságával kell foglalkozni, hanem 
újra és újra át kell gondolni azokat a stratégiai irányokat is, 
melyek alapjaiban befolyásolják a célokat, az elvárásokat és 
a dolgozók motivációit is.
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Így a 2010-es évek elején a stratégiával 
kapcsolatos dokumentumok mérete elér-

te a több mint 100 oldalt, az ISO és EFQM 
szerint minőségbiztosított működésünké 
pedig ennek a kétszeresét. Csak ISO fo-
lyamatból volt vagy 36 egy 12 fős cégnél. 
A stratégiai tervezésben pedig mivel nem 
jutottunk dűlőre, hogy a klasszikus straté-
giai tervezést, a balanced scorecard alapú 
vagy a good-to-great megközelítésű stra-
tégiai vezetés tervezését alkalmazzuk, 
ezért frankón MIND szerint terveztünk. 
Nem kis időt fordítva tök felesleges do-
kumentumok gyártására, amit soha senki 
nem nézett meg, hogy hogyan is akarjuk 
mi építeni a szebb jövőt. A felmérések 
szerint a stratégiák 90%-a meghiúsul, és a 
meghiúsulás egyik legfontosabb oka, hogy 
a munkatársak 95%-a nem érti a stratégiát.

Szerencsére amikor rájöttünk, hogy ez 
tarthatatlan állapot, akkor – egy tanácsadó 
partnerünk közreműködésével – kisöpör-
tük a padlást. Ennek egyik kiemelt projekt-
jeként pedig „földre hoztuk a stratégiát”.

Mit jelent ez? Hát egyrészt hogy olyan 
stratégiát alkottunk, amit vezetői és tulaj-
donosi szinten mindenki értett és egyet-
értett vele, másrészt pedig egy olyan út-

vonalat vázoltunk fel, aminek megjelöltük 
a főbb állomásait, így negyedévente pon-
tosan látszott, hogy mit is kellene (kellett 
volna) elérnünk ahhoz, hogy a tervezett cé-
lok közelébe kerüljünk. De a legfontosabb: 
az egész stratégia kapcsán megértettük, 
hogy ez mindig az AKKORI tudásunkat 
tükrözi, így pont semmi probléma nincs 
azzal, hogy ha fél év múlva felülvizsgálva 
egyszerűen módosítunk egy kulcselemet, 
vagy kihúzunk egy feleslegessé vált tételt, 
(– Nyuszika, nem lehetne engem kiradíroz-
ni a halállistáról? – Dehogynem.)

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene 
tisztán látnunk a jelenlegi helyzetünket, 
illetve a reálisan elérhető vágyott jövőbe-
ni állapotot. Ez csupán azt jelenti, hogy 
a megfelelően kiválasztott módszertani 
háttérrel és minimális dokumentációval 
alkotjuk meg a KÖZÖS jövőképet és az 
oda vezető utat. A dokumentumok ugyan-
is – bármennyire szeretnénk – nem fog-
nak stratégiát megvalósítani. Azt a kulcs-
szereplők tudják megtenni. És fájó, de ha 
ötből három kulcsszereplő távozik a cég-
től, akkor bizony az előző évben elfogadott 
stratégia jórészt kuka. Nem azért, mert a 
három új kolléga annyival ostobább lenne 
a távozóknál, erről szó sincs. Arról van szó, 

hogy a hagyományos megközelítéssel 
szemben „először az utasokat vesszük 
fel a buszra, aztán meghatározzuk az 
útirányt”. Ha három ember kicserélődött, 
akkor TUDNUNK KELL ennek a három 
kulcsembernek a véleményét is, hogy ők 
merre tartanának szívesen, persze velünk 
együtt. És új konszenzus kell. Azaz ez a 
stratégiai megközelítés a vállalati bajno-
kokra, „drive”-okra helyezi a hangsúlyt és 
az ő egyetértésükre. Különben a straté-
gia kuka. Szintén elemzés mutat rá arra, 
hogy a stratégiák kudarcában jelentős 
szerepet játszik, hogy 70%-ban a cégek 
nem kapcsolják a vezetői motivációt a 
stratégiához és 60%-ban nem kapcsolják 
össze a stratégiát és az üzleti tervet. Már-
pedig az üzleti terv végrehajtása kövezi ki 
a stratégia által kijelölt utat.

Az Innogrant stratégiája jelenleg tarta-
lomjegyzékkel együtt 9 oldalas. Tartal-
mazza, hogy melyik üzleti időszakra mi-
lyen kulcsprojektet kell megvalósítanunk. 
Évente egyszer pedig felülvizsgáljuk. 
És tudjuk, hogy merre tartunk.

FÖLDRE HOZTUK
A STRATÉGIÁT
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MIÉRT FONTOSAK
A STRATÉGIAI 
MÉRFÖLDKÖVEK?

Az Innograntnál mint magára valamit is adó innovációs tanácsadónál természetesen komolyan 
vettük mind a stratégiai tervezést, mind pedig a működésünk szabályozását.

Bármilyen furcsa, a stratégia nem 
feltétlenül jelenti a hagyományos ér-
telemben alkalmazott 3-5 éves „stra-
tégiai időtáv” lefedését valamiféle 
koncepcióval.

„ „
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Bármilyen furcsa, a stratégia nem fel-
tétlenül jelenti a hagyományos érte-

lemben alkalmazott 3-5 éves „stratégiai 
időtáv” lefedését valamiféle koncepcióval. 
Egy startup cég esetében még üzleti terv 
sincs feltétlen az induláskor – és még so-
káig –, hiszen azt a terméket, amivel piacra 
szeretne lépni, még ki is kell fejleszteni, és 
bár 3F*-ből az induló zseton rendelkezésre 
áll, ezt öt hónap alatt elégeti a cég, úgyhogy 
nem ártana némi befektetést is szerezni. 
Az is STRATÉGIA, hogy hogyan jutok el az 
MVP-ből a piacig, hiszen bár ezek a mér-
földkövek jóval rövidebb időszakokat je-
lentenek, mint a „hagyományos” stratégi-
ában, de az idő is sokkal „felpörgetettebb”. 
Úgy lehet ezt legegyszerűbben elképzelni, 
mint a tiszavirág életét a sajátunkhoz ha-
sonlítva, vagy a miénket egy teknőséhez. 
Egy startup cég (vagy belső vállalati fej-
lesztő központ) első 15 hónapja számára 
úgyanúgy stratégiai időtáv, mint egy 10 éve 
működő cégnek a 3-5 év.  

A korábban már bemutatott League of Le-
gends játék támogató appot fejlesztő cég 
példája itt is kiváló. A fejlesztési környe-
zete – mint a startupoké általában – olyan 
extrémen szélsőséges, hogy a környezet 
folyamatos monitorozására és alkalmaz-
kodásra van szükség, viszonylag statikus 
környezetelemzés, helyzetértékelés he-
lyett. Ugyancsak szinte fölösleges azzal 
kezdeni a munkát, hogy részletes üzleti 
tervet készítünk, hiszen az első befektető-

jelölttel történő egyeztetés vagy egy kon-
kurens csapattal való összeolvadás sutba 
dönti az egészet. Amit viszont megtehe-
tünk, hogy ötvözve a stratégiai vezetési és 
üzleti tervezési módszereket, és rövid (3-
6-12-15 hónapos) időtávokra egyre általá-
nosabb (később úgyis pontosítjuk), „futa-
mokra” terveket készítünk, amik általában 
döntési pontok is. „Ha az nem jön össze, 
lehúzzuk a redőnyt...”

A cégnél alkalmazott egyik ilyen módszer 
volt egy célkeret (KPI-tábla) kialakítása, 
ami a legfontosabb szempontok szerinti 
célokat, mérési módszert és felelős „drive” 
szereplőt tartalmazta, pl. 10 millió forint 
bevont forrás, 3 milliós árbevétel, hiány-
zó teamkompetencia bevonása, 700 ezer 
egyedi user megszerzése és a prototípus-
ból MVP kialakítása. 

A másik módszer a 7+5 hónapos mérföld-
kő-kialakítás volt, amit szigorúan az üzleti 
logika vezérelt. Hogy mit jelent mindez? 
Azt, hogy ahelyett, hogy azt mondtuk 
volna, hogy „negyedév végére mi legyen 
készen”, a csapattal konszenzusban meg-
határoztuk azt a két időpontot, amikorra 
olyan eredmények születhetnek, amelyek 
a valós döntés alapjául szolgálhatnak, ez-
által döntési pontok is. 

Az elsőben a 7. hónap végére el kellett ké-
szülnie az MVP-nek szakmai oldalról, mar-
ketingvonalon el kellett jutni a 200 ezer 

letöltésig, a havi 30 ezer egyedi userig és 
a 10 ezer közösségimédia-követőig. Ezen 
túl működésben eddig az időpontig fel 
kellett állnia az alapcsapatnak (core team), 
beszerzésre kellett kerülnie a fejlesztéstá-
mogató szoftvercsomagnak és meg kellett 
valósulnia a szellemi alkotás védelmi terü-
leten az oltalmi kérelem benyújtásának. 
Azaz azt néztük meg, hogy 7. hónap végén 
minek kell az asztalon lennie, függetlenül 
a folyamatban lévő ügyektől. És ha tetszett 
az, amit az asztalon látunk, akkor mehe-
tünk tovább. 

A második mérföldkőre pedig meg kellett 
valósulnia a basic funkciók mellett a pré-
mium modul v2.0-ás verziójának, sike-
resen le kellett bonyolítani egy online és 
offl  ine promóciós kampányt, és a cégszerű 
működéshez szükséges minden szerep-
lőnek (akár belső, akár külső) meg kellett 
találnia a helyét. 

Ezzel így emészthető csomagok kerültek 
kialakításra, mérhető eredményekkel és 
nem mellékesen mérhető forrásigénnyel 
és valós döntési (egyben cégértékelési) 
pontokkal. 

Egy 1 hónapos „csomagot” vagy minipro-
jektet persze nem ártott volna mindjárt 
az elejére betenni, és megkérdezni a LoL 
gyártóját, hogy engedi-e, hogy fi zetős 
szolgáltatást kapcsoljanak a termékéhez, 
de ez már egy másik történet.

*3F: fools, friends, family
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#5 Stratégia

Most egy kétórás workshop keretében megismertetjük a 
módszertanunkkal, kiválasztjuk a kulcsszereplőket, va-
lamint megtervezzük az ütemezést.

Egy következő alkalommal pedig négy kijelölt kulcskol-
légával személyes interjút készítünk, mely során feltár-
juk a kritikus pontokat, a kulcsszereplők vállalati vízióit 
és stratégiai elképzeléseit, valamint a legfontosabb fej-
lesztési területeket.

#6 Marketing

Ha szeretne tájékozódni piacáról, mielőtt belekezdene a 
munkába, egy kétórás egyeztetés után készítünk Önnek 
egy piacelemzést a rendelkezésre álló szekunder adatok 
alapján, melyet egy későbbi alkalommal személyesen 
prezentálunk Önnek. 

Az elemzéshez javaslatokat adunk az induláshoz, és 
ráirányítjuk a fi gyelmet a kritikus pontokra.

#3 Üzleti tervezés

Készítünk egy egyszerűsített megtérüléselemzést, mely 
alapján Ön láthatja, hogy mennyi idő alatt, mekkora be-
fektetéssel térül meg a piacra szánt termék, amelyben  
fi gyelembe vesszük azt is, hogy mik lehetnek a piacra 
lépés kockázatai és mik azok a kiemelten fontos fel-
adatok, melyek elengedhetetlenek a siker érdekében.

#4 Hatékonyság

Ön egy kétórás workshopot kap, ahol megismertetjük a 
módszertanunkkal, kiválasztjuk a kulcsszereplőket, va-
lamint megtervezzük az ütemezést.

Egy következő alkalommal pedig négy kijelölt kulcskol-
légával személyes interjút készítünk, mely során feltár-
juk a kritikus pontokat, érdekellentéteket, kapacitásokat 
és a fejlesztendő területeket, melyet egy újabb kétórás 
workshop során prezentálunk Önnek.

#1 Finanszírozás

Egy személyes egyeztetés során tanácsadóink-
kal közösen végigvesszük, hogy mi is az ötlet, és 
hogy a fejlesztés jelenleg milyen szinten áll. Itt fon-
tos, hogy azok a kritikus pontok tisztázva legyenek, 
melyek akadályt képezhetnek a projekt megvalósí-
tása során. 

Amint ezt átvettük, felvázoljuk azokat a fi nanszíro-
zási lehetőségeket, melyek alkalmasak lehetnek a 
fejlesztés megvalósítására. Amennyiben a projekt 
költségvetése és az ütemezés még nem áll rendel-
kezésre, azt is segítünk közösen elkészíteni, hogy 
a realitás talaján maradjanak a megvalósítás során 
felmerülő elvárások mind a határidő, mind a költsé-
gek tekintetében. 

#2 Piacképesség

Kíváncsi rá, hány pontot kapna az Ön terméke? Cé-
günk egy speciális értékelési rendszert fejlesztett ki, 
mely olyan szempontok alapján minősít egy termé-
ket vagy szolgáltatást, melyek a piac és cég belső 
viszonyait, valamint a cég piaci illeszkedését is fi gye-
lembe veszik.

Ezzel a minősítési rendszerrel könnyedén feltárhatók 
a fejlesztés kockázatai, a piaci nehézségek, valamint 
azok az elvégzendő feladatok, melyekre eleinte nem 
gondolt!

[Vegye fel velünk a kapcsolatot 2020. február 15-ig, és legyen az első 25 cég között, 
akiknek ezt most ingyen adjuk!]

Most féláron!
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