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DUBEN, 2018

INOVAČNÍ MARATHON

Nabídka spolupráce na inovačním marathonu od 

ICG-Capability
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Praha, květen 2018

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme za možnost zaslat Vám nabídku na zapojení se do realizace Inovačního Marathonu.

Cílem tohoto programu je propojit firmy různého zaměření s týmy studentů, které během 24 hodinové

nepřetržité práce představí více či méně radikální inovace dle zvoleného tématu zadavatele. Na

následujících stránkách uvádíme detailnější popis akce.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme, a že budeme moci navázat úspěšnou spolupráci. Pokud byste měli

jakékoliv otázky či požadavky, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem,

Libor Čadek

Jednatel společnosti ICG

NABÍDKA PROGRAMU
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INOVAČNÍ MARATHON - KONCEPT

● 1 místo

● 24 hodin nepřetržitého vývoje

● 25 studentů z různých oborů

● 5 členů v každém týmu

● 5 reálných témat

● 5 různých zadavatelů

nonstop!
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„TU RAKOUSKO INOVAČNÍ MARATHON 2017“-

ORGANIZOVANÝ RAKOUSKOU POBOČKOU ICG

https://www.youtube.com/watch?v=Qq7mcAE7eqc 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq7mcAE7eqc
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CÍL INOVAČNÍHO MARATHONU

● Řízený program, kdy během 24 hodin příslušný tým vygeneruje inovativní 

koncepty pro zadavatele.

● Pracuje se v inovačních týmech, které se skládají ze studentů různých oborů –

pestré radikální inovace.

● Každý tým pracuje na samostatném zadání, které je rozpracováno až do 

formátu prototypu.

● V rámci zadání projdou týmy inovačním procesem (2 fáze) a představí nový 

pohled a řešení.

● Svou inovaci každý tým odprezentuje před vybranou porotou marathonu

● Vygenerované nápady a představené prototypy jsou duševním vlastnictvím 

zadavatele
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ZAMĚŘENÍ INOVAČNÍHO MARATHONU - INOVAČNÍ 

PROCES

Hledáme příležitosti 

pro inovaci s 

ohledem na vnitřní i 

vnější prostředí 

organizace.

Společně sestavíme 

tým pro vedení 

inovační iniciativy.

Snažíme se 

porozumět cílovým 

uživatelům a 

pochopit, co řídí jejich 

potřeby a chování.

Vidíme současné 

možnosti produktů a 

technologií a 

analyzujeme jejich 

budoucí potenciál.

Máme účinné metody 

a nástroje, pomocí 

kterých využíváme 

naše i vaše znalosti a 

vytváříme průlomové 

myšlenky. Vytváříme

konkurenceschopný 

obchodní model s 

vysokou mírou

přidané hodnoty.

Společně provádíme 

experimentování a 

rychlé protypování. 

Díky 

strukturovanému 

přístupu je riziko 

selhání inovací hned 

z počátku rychle a 

levně redukováno.

Ovládáme řízení 

změn a uvádění

inovací na trh.

Koordinujeme

spolupráci všech 

osob podílejících se 

na dodávce Finálního

designu k uživatelům.

Definování 

příležitostí

Porozumění 

zákazníkům
Generování

nápadů

Vývoj 

konceptu

Finální

design

Hlavní zaměření Inovačního Marathonu
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AGENDA MARATHONU – 1. FÁZE - ANALÝZA

Marathon trvá 24 hodin a je rozdělen do 2 fází

Inkubační 

fáze
Otevření 

obálek Otázky pro 

generování nápadů 

jsou definovány
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AGENDA MARATHONU – 2. FÁZE - ŘEŠENÍ

Marathon trvá 24 hodin a je rozdělen do 2 fází

Příprava na 

prezentaci

Představení řešení

V rámci týmu

Brainwalking

Silný Brainwriting

Kombi-

nování

nápadů
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TERMÍN INOVAČNÍHO MARATHONU

● Marathon probíhá 24 hodin od 9:00 do 9:00 následujícího dne

Termín inovačního marathonu:                    12. Říjen 2018
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FOTODOKUMENTACE: PRÁCE V TÝMU A 

GENEROVÁNÍ NÁPADŮ
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FOTODOKUMENTACE: UKÁZKY NÁSTROJŮ

Kombinujeme kreativní a analytické nástroje
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FOTODOKUMENTACE: UKÁZKY VÝSTUPŮ
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FOTODOKUMENTACE – TÝMY PO 24 HODINÁCH 

PRÁCE
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PROSTORY
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INSPIRATIVNÍ PROSTORY VĚDECKOTECHNICKÉHO 

PARKU V PLZNI

http://www.vtpplzen.cz/
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ORGANIZÁTOŘI A PARTNEŘI AKCE
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HLAVNÍ ORGANIZÁTOR AKCE: ICG - CAPABILITY

O NÁS

Jsme konzultační společnost působící v 11 zemích Evropy s více než 30 lety 

zkušeností. Zaměřujeme se na procesní zlepšování metodikou Lean Six 

Sigma, firemní inovace a řízení změn. Našim klientům doručujeme jednotlivé 

projekty, školení i kombinované programy v servisních i výrobních 

organizacích. Náš přínos chápeme v doručení konkrétních výsledků a 

přenesení našich znalostí na stranu klienta tak, aby získané zkušenosti mohl 

dále využívat.

Integrated
Consulting
Group

7 hodnot naší společnosti

1. Zákazník je pro nás vždy na prvním 
místě. Budujeme dlouhodobý vztah 
založený na důvěře.

2. Doručujeme více, než zákazník očekává.

3. Zavazujeme se k výsledkům. Jsme 
odměňováni za dodanou hodnotu.

4. Plně se přizpůsobujeme konkrétním 
potřebám a požadavkům klienta.

5. Pozitivní zpětná vazba od zákazníka je 
pro nás hlavním ukazatelem úspěchu.

6. Cokoliv děláme, chceme dělat jako 
nejlepší ve svém oboru.

7. Děláme, co nás baví, a chceme, aby to 
bavilo i Vás.

130
Consultants

11
Countries

30
Years of experience

Partner in USA                         and China  
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PARTNEŘI AKCE

LOKÁLNÍ PARTNER

DALŠÍ PARTNEŘI
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KONTAKT

ICG – Capability BIC Plzeň

ICG-Capability s.r.o. BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 Riegrova 1, 301 00 Plzeň 

T +420-724 149 039 T +420 377 235 379 

martin.safarik@integratedconsulting.cz bic@bic.cz

www.capability.cz http://www.bic.cz/

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRA 42748B, FA Berlin 30/170/06756, DE266180587, GF: Dieter Marth

mailto:martin.safarik@integratedconsulting.cz
mailto:bic@bic.cz
http://www.capability.cz/
http://www.bic.cz/

