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SMART-UP hírlevél IV. 
 
Zajlik a magyar – osztrák határtérség 
legnagyobb start-up projektje, nem 
meglepő módon, SMART-UP néven! 
 

Innováció-menedzsment 
 
A terveknek megfelelően zajlik a 

vállalkozások innováció-kapacitás 

felmérése. Hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik a folyamat, mert a felmérések 

eredményei alapján kidolgozásra kerülnek a vállalkozások javasolt cselekvési tervei… 

… sőt a felmért vállalkozások innovációs tanácsadásban is részesülnek! 

 

A felmérések eredményéből összefoglaló tanulmány is készül.  

Ha szívesen csatlakozna az innováció-menedzsment felméréshez, keresse a projektben 

résztvevő szervezeteket és jelezze szándékát!  

 

SMARTUP Mentorálás, Coaching 
 

A 2019. május 14-én, a Burgenlandi Alkalmazott Tudományi Egyetemen 

megrendezésre került találkozó keretében 9 mentor-mentoprált pár került 

kialakításra. A párok a 2020. januárjáig tartó időszakban dolgoznak 

együtt. 

A mentorálás mellett személyre szabott coachingban is részesülnek a 

résztvevők olyan területek kiemelésével, amelyek a sikeres üzleti 

működés kialakításának fontos területei. A számos, külső coachok bevonásával,  

kidolgozott terület közül. a mentorokkal konzultálva négyet választhatnak ki a résztvevők. 

A coaching csapat az induló 

vállalkozások képviselőivel a 

következő területeken dolgozik 

majd együtt: 

alkalmazkodóképesség és 

motiváció, struktúra, 

időmenedzsment, outsourcing, 

ütemterv, pitch és prezentáció, 

digitális marketing, árképzés, 

üzleti tervezés, értékesítés… 

A coaching workshopok és 

személyes találkozók 

keretében valósul meg. 
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SMART-UP start-up élet 

 
Az elmúlt időszakban több rendezvény is lezajlott a 
projekt keretein belül, amelyek célja innovatív, életképes 
vállalkozói ötletek feltárása, start-up közösség kialakítása, 
formálása. 
 

Startup Szerda – szeptember 04. 
A havi rendszerességgel Győrben megrendezésre 
kerülő startup találkozó aktuális rendezvényén 
betekintést kaphattak a résztvevők a chilei startup 
közösség működésébe, életébe. Megismerhették a 
StartupCampust, amely kezdeményezés minden 
magyarországi székhellyel rendelkező induló 
vállalkozás számára támogatást tud nyújtani. Végül 
bemutatásra került a Startup Ecosystem of France, 
amely az egyik legjobbnak számító közösség 
Európában. 

 
 
Startup Heuriger startup találkozó 
Burgenlandban - szeptember 27. 
Az Eisenstadtban rendszeresen megszervezésre 

kerülő találkozó előző eseményére két különleges 

vendég is érkezett. A közelmúltban alakult 

Startup Lab, a soproni startup közösség két 

alapítója tette határon átnyúlóvá az eseményt.  

Nagyszerű volt látni, hogy a SMART-UP 

erőfeszítései az indító hálózatok 

összekapcsolására és létrehozására pozitív 

hatással vannak a régiónkban. 

 

Közelgő kiemelt rendezvények 

 
Marketing Workshop Startupoknak – 2019. november 05., Graz 
További információk, jelentkezés… 

 
Digitális marketing tréning – 2019. november 07-08., Győr 
További információk, jelentkezés itt… 

https://startup-pannonia.eu/en_GB/news-blog/marketing-workshop-for-start-ups
https://startup-pannonia.eu/en_GB/news-blog/digitalis-marketing-training
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Vállalkozóvá válás ösztönzése 

 
Minden ötletgazda vagy vállalkozás indítását tervező 
figyelmébe ajánljuk a Széchenyi 2020 program keretében 
megvalósuló támogatási kezdeményezést! 
 
Új, saját vállalkozás indítását tervező, megfelelő 
szemlélettel rendelkező álláskeresők és fiatalok 
felkészítését és részbeni, vissza nem térítendő 
finanszírozását vállalja a program. 
 
További információ, regisztráció: www.3000000.hu 
 

 
 

Kövesse a projekt történéseit a 
www.startup-pannonia.eu honlapon, 

a projekt és a STARTUP Pannonia Facebook oldalain! 
https://www.facebook.com/smartup2018/ 

https://www.facebook.com/startuppannonia/ 

http://www.3000000.hu/
http://www.startup-pannonia.eu/
https://www.facebook.com/smartup2018/
https://www.facebook.com/startuppannonia/

