
Inovarea  

si transferul de cunostinte  



Imersiune in Inovatie 

 

Ce inseamna inovatia, cum poate fi definita, un scurt istoric 

si cateva din tipurile inovatie  (clasificare) 

 

#Definitia Inovatiei 

#”Triple Shift Concept” 

#Inovatie de produs/servicii 

#Inovatie de proces 



 Innovation 

is...  

definitii ale   

Inovatiei  































INNOVATE OR DIE!  (GARRY VAYNERCHUK) 

http://www.youtube.com/watch?v=WdYtoj4KSeU


Triple Shift Concept® IngeniousBiz 



TEST EVALUARE 

Inovatie  
1. Definiti inovatia in cuvintele dumneavoastra. 

2. Alegeti unul dintre nivelurile la care poate fi implementata inovatia  pe fiecare dintre 

cele 3 directii din paradigma “Triple Shift” in compania dumneavoastra. Care ar fi 

principala problema identificata pentru fiecare arie?  Enuntati 10 beneficii pe care le-

ar putea aduce implementarea unui plan de inovare? Cum ati defini succesul 

implementarii acestui plan? 

 



 

Inovatia de 

Produs/Servicii   

“O inovație de produs este "introducerea unui bun sau serviciu care sunt noi sau 

îmbunătățite semnificativ în ceea ce privește caracteristicile lor sau utilizările 

intenționate". Acestea includ îmbunătățiri semnificative ale specificațiilor tehnice, 

componentelor și materialelor, ale software-ului încorporat, ale atitudinii 

prietenoase față de utilizatori sau ale altor caracteristici funcționale. Inovațiile de 

produs pot utiliza noi cunoștințe sau tehnologii, sau se pot baza pe noi utilizări sau 

combinații ale cunoștințelor și tehnologiilor existente. Termenul produs se folosește 

pentru a acoperi atât bunuri cât și servicii.” (OSLO) 



Ciclul de Viata al unui Produs 



Ciclul de Viata al Inovatiei de Produs/servicii 





Inovatia de Produs/Servicii 
    Exercitiu: 

 Incercati sa raspundeti la cat mai multe din urmatoarele intrebari pentru a 

putea defini un context de business si trendurile industriei: 

1.Care sunt posibilele scenarii de piata din sectorul in care organizatia dvs. isi desfasoara activitatea pana in 2022? 

2.Care ar putea fi implicatiile comerciale pe care aceste scenarii le-ar avea in business-ul actual? 

3.Care sunt oportunitatile si amenintarile de pe piata? 

4.Cum este pozitionata compania dvs. pentru a putea sa beneficieze de avantajul competititv si sa depaseasca 

amenintarile? 

5.Care este potentialul de castig si de risc implicat? 

6.Ce set de decizii (ex. focus pe produs, parteneriate, dep. functionale, pozitionare geografice, etc.) ar avea 

potentialul de a aduce cel mai mare ROI (Return on Investment)? 



 

Inovatia de proces   

  

 

 

        

    

   

 

Inovația de proces este implementarea unei metode noi sau îmbunătățite 

semnificativ de producție (de exemplu noi procedee de fabricație sau 

fluxuri tehnologice) sau unei metode noi de livrare. Aceasta include 

schimbări semnificative în tehnici, echipamente tehnologice și/sau ale 

software-ului. Rezultatul inovării de proces trebuie să fie semnificativ în 

ceea ce privește: nivelul producției, calitatea produselor sau reducerea 

costurilor de producție și distribuție. (OSLO) 



Inovatia de Proces 

Exercitiu: 

Identificati un proces din companie care ar putea fi imbunatatit 

sau unul sau mai multe procese care ar putea fi automatizate si 

estimati beneficiile inovatiei de proces/automatizarii acestora. 



Minimum Viable Product 

 



MVP - Minumum Viable Product - Este un produs „dezbracat” de oricare alte 

caracteristici, cu excepția celor de bază, pentru ca tu sa obtii un feedback real si valoros 

al utilizatorilor. MVP-ul iti oferă astfel un mod rapid de a intra in piață, fără a cheltui toți 

banii pe un produs care ar putea avea nevoie de o mulțime de iterații pentru atinge acea 

curbă de creștere la care noi toți sperăm. 

 

MLP - Minimum Lovable Product- un MVP excelent adoptat rapid de catre clienti chiar 

in aceasta forma, deoarece este “iubibil” 





Prototiping & design MVP 



http://www.youtube.com/watch?v=6Z08iTsdwaE


User Experience- design MVP 



Wireframing- design MVP 



Inovatia la Nivelul Culturii Organizationale 

Roluri intr-o echipa de 

inovare 

iQ-> EQ Shift 

“Leadershift” 

Profilul Inovatorului 2018 







Construirea Capabilitatilor  

de Inovare 



Se concentreaza pe 3 arii: 

 

01_Pipeline-ul Intern de Inovare 

02_Colaborarile externe in inovare  

03_Echipa de campioni 

Alocarea de resurse si dezvoltarea acestor capabilitati se 
lovesc de o serie de constrangeri care tin de arhitectura, 
procesul si modelul de operare al inovarii, de pozitionarea in 
strategia companiei si evident de modul de  bugetare al 
acesteia. 

Construirea 

Capabilitatilor de 

Inovare 



Augmentarea 
Pipeline-ului Intern de 
Inovare   



Augmentarea 
capacitatilor pipeline-
ului intern de inovare  

01_Inovatia 

Interna 

LIVRABILE 
ex. Analiza “AS IS” 

Assesment si scanarea Oportunitatilor  

Plan strategic 
care este “ the value proposition” si modelul 
de business 

Financiar: atragerea de resurse si PNL  

Astazi 

Noi facem…………………... 

“ex. Deja avem initiative de inovare. 
dep. de marketing  derulează exercitii 
de ideatie, in cadrul carora se 
genereaza idei noi, insa este loc 
suficient de cerestere si dezvoltare….”  



Sourcing extern   



Sourcing extern 

02_Inovatia 

Externa 

Livrabile 
-Plan strategic si scenarii de implementare 

-Analiza mediului extern - a ecosistemului 
-Definirea Value Proposition si a modelului 
de business 
-Financiar: atragerea de resurse si PNL  
 

Astazi 

Noi……….. 

“ex. Compania X se  implica in investitia in 
startup-ul x/y . Provocarile acestor demersuri 
status-quo-ul…?” 



Roadmap 

Structura & Echipa de 

Campioni 



The roadmap & growth 

path 

Structure & Team to 

Win 

03_Organizatie de 

Campioni 

Livrabile 

Project set up 
Planificare de Proiect si 
Roadmap 2018-2020   
Resurse & Echipa - buget 

Astazi 
“Nu avem un plan, un 
roadmap clar pentru a sti 
incotro mergem si in cat timp 
ajungem acolo...” 



Recapitulare 

01_Inovatia 

Interna 

Livrabile 
ex. Analiza “AS IS” 

Assesment si scanarea Oportunitatilor  

Plan strategic 
care este “ the value proposition” si modelul de 
business 

Financiar: atragerea de resurse si PNL  

Astazi 

Noi facem…………………... 

“ex. Deja avem initiative de inovare. dep. de marketing  
deruleata exercitii de ideatie, in cadrul carora se genereaza idei 
noi, insa este loc suficient de cerestere si dezvoltare….” W 

02_Inovatia Externa 

Livrabile 
-Plan strategic si scenarii de implementare 

-Analiza mediului extern - a ecosistemului 
-Definirea Value Proposition si a modelului de 
business 
-Financiar: atragerea de resurse si PNL  

 

Astazi 

Noi……….. 
“ex. Compania X se  implica in investitia in startup-ul x/y . 
Provocarile acestor demersuri status-quo-ul…?” 

03_Organizatie de 

Campioni 

Livrabile 
Project set up 

Planificare de Proiect si Roadmap 2018-2020   
Resurse & Echipa - buget 

Astazi 
“Nu avem un plan, un roadmap clar pentru a sti  incotro 

mergem si in cat timp ajungem acolo...” 



TEST EVALUARE# 

1. Care sunt ariile pe care ne concentram in demersul de a construi capabilitati de inovare? 

2. Explicati conceptul “Leadershift” si de ce inteligenta emotionala este foarte importanta in 

acest concept 


