
Nietypowe metody finansowania Open Innovation w 
przedsiębiorstwie 



Co to jest Open Innovation? 



Co to jest Open Innovation? 

Jest to umiejętność dobrego zarządzania własnym potencjałem technicznym 
oraz intelektualnym a także strategiczne korzystanie z potencjału innych 
podmiotów 

Termin zaproponowany przez dr.Henry Chesbrough 



Co to jest Open Innovation? 



Dlaczego Open Innovation? 





Firma Piteney & Bowes jest producentem oprogramowania i urządzeń w zakresie 
przygotowywania, pakowani i wysyłania dokumentów.  
 
W 2001 w USA doszło do serii ataków terrorystycznych, które przeprowadzono za pomocą 
krajowej poczty, którą obsługuje Pitney & Bowes. 



Urzędnicy w panice zwrócili się do korporacji z 
prośbą o opracowanie nowego rozwiązania, 
które pomogło by wykrywać i zwiększyło by 
bezpieczeństwo administracji publicznej i 
społeczeństwa.  



Urzędnicy w panice zwrócili się do korporacji z prośbą o 
opracowanie nowego rozwiązania, które pomogło by wykrywać i 
zwiększyło by bezpieczeństwo administracji publicznej i 
społeczeństwa.  



Rozwiązanie? 

Powołano zespół kryzysowy złożony z 20 inżynierów o różnych kompetencjach, którzy mieli 
przygotować rozwiązanie problemu.  





Jak ty możesz skorzystać z Open Innovation? 



Jak ty możesz skorzystać z Open Innovation? 

Czego potrzebuję, 
co mogę zaoferować? 



Mam 
środki nie 

mam 
pomysłu 

Mam 
zaplecze* 
nie mam 
pomysłu 

Nie mam 
zaplecza* 
ale mam 
pomysł 

Mam 
pomysł nie 

mam 
środków 

4 możliwe sytuacje w przedsiębiorstwie 

Zaplecze – niefinansowe środki 
trwałe i wartość intelektualna (park 
maszynowy, know-how, 
technologia itp.). 



Masz opracowane rozwiązanie  
lub masz problem? 

http://www.innocentive.com/ 



Czym jest innocentive? 

Jest to platforma wymiany wiedzy pomiędzy: 
 

• Firmami 
• Instytucjami naukowymi 
• Społecznością 



W ramach platformy określone są dwie grupy 

SEEKERS 
(Poszukiwacze) 

SOLVERS 
(Rozwiązywacze) 

• Przedsiębiorstwa 
• Organizacje poza rządowe 
• Instytuty badawczo – rozwojowe 
• Start-upy 
• Organizacje non profit 

• Naukowcy 
• Informatycy 
• Studenci i doktoranci 
• Niezależni badacze 
• Wynalazcy 
• Inne utalentowane jednostki które wiedzą jak 

rozwiązać twój problem 









Zalety INNocentive 

• Dobrze rozwinięta sieć współpracy pomiędzy seekersami oraz 
solverami: 

 
• Ponad 300 000 „rozwiązywaczy” z 200 krajów 
• Dostarczono ponad 40 000 sugestii i rozwiązań 
 

• Pełna kontrola nad procesem poszukiwania nowego rozwiązania 
• System motywacyjny nagród od 500$ do 1 000 000$ 



Brakuje Ci pomysłów? 



Brakuje Ci pomysłów? 





SITAG marka foteli biurowych będąca synonimem doskonałych rozwiązań ergonomicznych i 
technicznych, nowoczesnego designu i wysokiej jakości materiałów. Wieloletnie doświadczenie 
szwajcarskiego producenta pozwoliło wykreować markę silną i powszechnie znaną. SITAG Formy 
Siedzenia produkuje fotele SITAG od 1997 roku.  



SITAG PREMIUM powstało z inspiracji artystycznym 
potencjałem w otaczających nas przedmiotach. Nawet fotele 
biurowe mogą wybiegać poza swoją funkcję i nieść w sobie 
określony przekaz. SITAG PREMIUM to efekt połączenia 
doskonałego technicznie designu z indywidualizowaną 
grafiką.  
  
SITAG PREMIUM wpisuje się jednocześnie w trend 
indywidualizacji osobistej przestrzeni, niepowtarzalnego 
definiowania jej poprzez własną energię i emocje. Kolekcja 
pokazuje, że przy użyciu druku cyfrowego każdy może 
stworzyć indywidualny wzór i wykreować za jego pomocą 
swojej wnętrze. Przy użyciu prostego narzędzia 
internetowego zachęca także do projektowania - wyrażania 
własnej osobowości, pasji, przestrzeni.  

Droga do sukcesu – SITAG PREMIUM 



Zasady 
 
Aby powalczyć w nim o atrakcyjne nagrody należy, w oparciu 
o instrukcje zawarte na stronie organizatora, stworzyć 
projekt graficzny obicia dla foteli SITAG PREMIUM w formie 
grafiki, fotografii czy wizualizacji 3D. Gotowe prace zostaną 
umieszone w wirtualnej galerii i od tego momentu będą 
poddane ocenie internautów. Na wybrane pomysły można 
głosować do dnia 30 kwietnia br.  Główna nagroda konkursu, 
5 tys. zł oraz wyjazd do Mediolanu na jedną z 
najważniejszych imprez świata designu – targi Salone 
Internazionale del Mobile, przypadnie osobie, której projekt 
zdobędzie najwięcej głosów internautów 
 

Droga do sukcesu – SITAG PREMIUM 



Efekty 
 
• Ponad 5000 zgłoszeń 
• 11 nowych produktów (+ kolejne 11 w II edycji) 
• Kampania reklamowa praktycznie za darmo 
• Wzrost świadomości marki 
• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy 

Droga do sukcesu – SITAG PREMIUM 

Koszty 
 
• 5000 zł za 1 miejsce w konkursie internetowym 
• Wyjazd do Mediolanu dla 1 osoby (max 5000 zł) 



INFORMACJA JEST NA WAGĘ ZŁOTA 



INFORMACJA JEST NA WAGĘ ZŁOTA 

Co wiecie o swoim produkcie? 



Bosch Worldwide 

http://www.bosch.com/en/com/innovation/open_innovation/open_innovation.php 
http://www.bosch.com/en/com/innovation/innovation.html 
 

http://www.bosch.com/en/com/innovation/open_innovation/open_innovation.php
http://www.bosch.com/en/com/innovation/innovation.html


Bosch Worldwide 

• Zakup innowacji 
• Ulepszenia i sugestie 







Mam pomysł nie mam środków!  



Mam pomysł nie mam środków!  

Niech inni zapłacą za Ciebie! 



www.kickstarter.com 



• Art  
• Comics  
• Dance  
• Design  
• Fashion  
• Film & Video  
• Food  
• Games  
• Music  
• Photography  
• Publishing  
• Technology  
• Theater  





Przykładowe projekty… 



Neo Lux Illuminated Jackets 
Projekt w trakcie realizacji 

TUTAJ 

http://www.kickstarter.com/projects/773294096/neo-lux-illuminated-jackets-re-launch?ref=category


The Versalette 

796 Wspierających  
Uzyskano $64,246 podczas gdy 
cel wynosił $20,000 (321%) 

Projekt zrealizowany 
TUTAJ 

http://www.kickstarter.com/projects/revolutionapparel/the-versalette-by-r-evolution-apparel?ref=category


Ministry of Supply 

Projekt zrealizowany 
TUTAJ 

2 798 Wspierających  
Uzyskano $429,276 podczas gdy 
cel wynosił $30,000 (1430%) 

http://www.kickstarter.com/projects/1850124313/ministry-of-supply-the-future-of-dress-shirts


A co w Polsce? 

polakpotrafi.pl 
www.beesfund.com/ 
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