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12:30 Regisztráció, networking 

13:00 Köszöntések, bemutatkozások 

13:15 InInInInnováció és kreativitásnováció és kreativitásnováció és kreativitásnováció és kreativitás    

• Innovációs modellek 

• Szellemi Eszköz Menedzsment – az innováció motorja 
14.30 Kávészünet 15’ 

14.45 ÉrtékinnovációÉrtékinnovációÉrtékinnovációÉrtékinnováció 

• Kék Óceán Stratégia (gyakorlattal) 

• Design thinking (gyakorlattal) 

16.00 Kávészünet 15’    

16:15  Üzleti modell tervezéseÜzleti modell tervezéseÜzleti modell tervezéseÜzleti modell tervezése    

• Miért más, mint az üzleti terv? 

• Hogyan tervezzünk Business Modell Canvasban (gyakorlat) 

• Milyen a Creative Project Canvas? 
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