Katılımcı, Öncü ve İnovatif Belediyeler için

innoCentrum® İnovasyon Maratonu
Belediyeler, vatandaş desteğini artırarak devam ettirmede ve kısıtlı kaynakların etkin kullanımında
daha başarılı olabilmek için çalışanlar ve vatandaşlar gibi iç ve dış paydaşların yaratıcılık ve
inovasyon kapasitelerinden faydalanabilirler.
innoCentrum® İnovasyon Maratonu ile paydaşlarınızı inovasyon faaliyetlerinize etkin bir
şekilde dâhil ederek Belediyenizin sunduğu ürün ve hizmetleri ve kullandığı süreçleri kısa sürede
iyileştirebilirsiniz. İnovasyon Maratonu kapsamında inovasyon yönetimi eğitimi aldıktan sonra
çalışanlarınıza ve vatandaşlara yönelik online “Fikir ve Proje Yarışmaları” ve “Öneri
Maratonu” düzenleyerek yüzlerce inovatif fikirler ve iyileştirme önerileri toplayabilir ve en
iyilerini sistematik bir şekilde seçebilirsiniz. Yarışmalar ve öneri maratonu innoCentrum®
Enterprise yazılımı ile online olarak gerçekleştirilecektir.

innoCentrum® İnovasyon Maratonu’nun Faydaları
Verimlilik artışı
Ürün ve süreç kalitesinde iyileşme
Vatandaş/Çalışan memnuniyeti artışı
Marka şehircilik ve öncü belediye
anlayışının yerleşmesi

Maliyet tasarrufu
Kentsel bilincin artması
Katılımcı belediyeciliğin özendirilmesi
Çalışan motivasyonu artışı
İş güvenliğinin iyileşmesi

innoCentrum® İnovasyon Maratonu Adımları
1
2
3
4

• İnovasyon Eğitimlerinin Verilmesi ve İnovasyon Maratonu'nun Tasarımı (1-3 gün)
• Fikirlerin, Projelerin ve Önerilerin Toplanması (4-8 hafta)
• Fikir, Proje ve Önerilerin Değerlendirilmesi ve En İyilerinin Seçilmesi (1-2 hafta)
• İnovasyon Maratonu Ödül Töreni
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Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için innoCentrum®

innoCentrum® İnovasyon Maratonu Adımları
Adım 1 ( 1-3 Gün): Eğitim ve İnovasyon Maraton Tasarımı
1) İlgili personele İnovasyon Yönetim Eğitimi’nin verilmesi.
2) Fikir/proje yarışmalarının tasarlanması ve yarışma jürisinin belirlenmesi.
3) İnovasyon Maratonu’ndan sorumlu İnovasyon Yöneticisi’nin belirlenmesi.
4) Öneri Maratonu’nda toplanan önerilerin değerlendirilmesinden sorumlu İnovasyon
Kurulu’nun belirlenmesi.
Adım 2 (4 – 8 Hafta): Fikir, Proje ve Önerilerin Toplanması
5) Kullanıcıların, sistemde ilan edilen yarışmalara fikirlerini ve projelerini sunması ve
gözlemlediği problem ve ihtiyaçlar için iyileştirme önerilerini sunması.
6) İnovasyon Yöneticisi’nin girilen fikir ve önerileri onaylaması ve önerileri Uzman
Değerlendirmesi ve Kullanıcı Yorumuna açması.
7) İzin verildiği durumlarda, kullanıcıların, fikirlere, projelere ve önerilere yorum girmesi
ve oy vermesi.
8) Atanan uzmanların önerileri değerlendirmesi.
Adım 3 (1 – 2 Hafta): Fikir, Proje ve Önerilerin Değerlendirilmesi
9) Yarışma jürisinin, fikirleri ve projeleri değerlendirmesi ve dereceye girenleri
belirlemesi.
10) İnovasyon Kurulu’nun, en değerli önerileri belirlemesi.
Adım 4: İnovasyon Maratonu Ödül Töreni
11) Yarışmalarda ve Öneri Maratonunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve
inovasyon hakkındaki farkındalığın artırılması için yönetim, ödül alacaklar, basın
temsilcileri gibi paydaşların katılacağı Ödül Töreni’nin düzenlenmesi.

innoCentrum® İnovasyon Maratonu, innoCentrum® Enterprise Sistematik İnovasyon
Yönetim Yazılımı ve eğitim/danışmanlık hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak
veya fiyat teklifi talep etmek için info@innocentrum.com adresinden veya 0 (538) 292 7847 ve
0 (312) 213 2196 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

2012 yılında Ankara’da kurulmuş olan innoCentrum® Sistematik İnovasyon Yönetimi Ltd. Şti.,
akademisyen, uzman ve mühendis kadrosuyla, inovasyon yönetimi konusunda mükemmellik
merkezi (center of excellence) olmayı amaçlamaktadır. innoCentrum®, firma ve kurumların
kendi ArGe ve inovasyon ekosistemlerini kurmaları, yönetmeleri ve geliştirmelerine imkân veren
yazılım ürünleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
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