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Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem
rozwoju przedsiębiorczości

Szósta z kolei wystawa towarzysząca warsztatom WBZ zwraca uwagę innowacyjnymi rozwiązaniami. To właśnie
innowacyjność jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości, dlatego tak mocno podkreślamy jej rolę także
na warsztatach i wystawach projektu "Wzornictwo-Biznes-Zysk". Na tej wystawie zobaczycie Państwo niestandardowe
i progresywne rozwiązania z wielu dziedzin: wtyczkę Proxi Smart Plug – przykład inteligentnej automatyki domowej,
która pozwala użytkownikowi sterować podłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi za pośrednictwem mobilnej
aplikacji.
Inna aplikacja pomaga dzisiaj rolnikom: Agro-Alarm jest praktycznym narzędziem wspierającym organizację i
prowadzenie upraw. W grupie rozwiązań "zielonych" mamy także papierową torbę na bukiety, która jest rzeczywiście
innowacyjnym, choć bardzo prostym rozwiązaniem problemu transportu kwiatów ciętych. Mam nadzieję, że tak
różnorodny przegląd polskich rozwiązań innowacyjnych zachęci Państwa do podobnych działań w ramach własnych
działalności. Niestandardowe rozwiązania i koncepcje – to nasza szansa na globalnym, konkurencyjnym rynku.
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Wdrożenie nowego produktu wymaga zaangażowania
wielu specjalistów z różnych dziedzin

Trudne i ryzykowne przedsięwzięcie, jakim jest wdrożenie nowego produktu, wymaga zaangażowania wielu osób,
specjalistów z różnych dziedzin. Warsztaty programu "Wzornictwo-Biznes-Zysk" służą pomocą w jego realizacji.
Kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca zespołu wdrożeniowego, kontrolowany przebieg procesu powstawania,
tworzenia nowego wytworu. Ekspozycja towarzysząca warsztatom realizowanym w programie "Wzornictwo-Biznes-

Zysk" to kolejne 25 polskich produktów – zaprojektowanych przez polskich projektantów i wytwarzanych w Polsce.
Produkty pokazywane na pięciu poprzednich wystawach można zobaczyć na stronie internetowej programu
"Wzornictwo-Biznes-Zysk".
Łącznie wybraliśmy 150 produktów, które są dowodem na to, że wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, stosowanie
właściwej metodyki postępowania w procesie projektowym przekłada się na wymierne zyski przedsiębiorcy. Kilka z
produktów ma szczegółowo opisany przebieg tego procesu. Wszystkie mają podstawowe informacje o producencie,
dacie wdrożenia do produkcji, zespole projektantów. Wszystkie eksponowane produkty odniosły, odnoszą sukcesy
rynkowe. Wierzymy, że wiedza o przebiegu procesu projektowego i budowaniu zespołów interdyscyplinarnych zdobyta
w trakcie zajęć, uzupełniona realnym obrazem sukcesów polskich przedsiębiorców i projektantów będzie pomocna w
dalszej Państwa pracy.
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