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BCERC / CO&CO szolgáltatáscsomag



6 fázis 2

14 fázis 1

1 FTI

3 termék

4 Red Dot Design Award 
IF Design, IDA, MFD, 30+ díj

Millenium díj-”életműdíj”

200+ ügyfél
18+ év

1.000.000+ piacon eladott 
termék

Designkommunikáció– 
módszertan – tudomány 
– Corvinuson tanszék

Körforgásos gazdaság 
szemlélet

Kik vagyunk?



Mit csinálunk?

Előkészítés (TRL 6) Fejlesztés (TRL 6-8) Piacra vitel (TRL 9)

Fejlesztési koncepció 
kialakítása (fejlesztés/
gyártás)

Termékspecifikáció 
(áttekintés/vég-
legesítés)

Projektarculat 
kialakítása (pályázat/
befektetői anyagok)

C
É

G

Belső munkaterv 
kialakítása (folyamat/
időzítés)

Kompetenciák azo-
nosítása (van/kell)

TRL 6-9 feladatok 
azonosítása (tech-
nikai/üzleti/manage-
ment)

Szükséges források 
és lehetséges  fi-
nanszírozók azo-
nosítása (EC/investor)

Prototípus OK

Műszaki validáció OK

Üzleti koncepció OK

Státusz validáció

Cég/csapat validáció

Üzleti modell 
validáció

C
E

R
C

C
E

R
C

C
O

&
C

O

Forrásbevonási kon-
cepció kialakítása 
(H2020 és/vagy egyéb)

Csapat összeállítása 
(belső/külső)

Üzleti terv össze-
állítása (model/stra- 
tégia/taktika)

Fejlesztési terv 
összeállítása (munka/
erőforrás/időzítés)

Pályázatírás és inter-
jú felkészítés/befek-
tető

C
E

R
C

Management 
támogatás

Innováció management 
feladatok 
(folyamatirányítás)

Üzletfejlesztési 
feladatok

Exploitation és 
IP feladatok

Nemzetközi part-
nerségépítés támogatá-
sa (értéklánc)

Profilba illő műszaki 
fejlesztési feladatok

C
E

R
C

Termékfejlesztés 
támogatása (tervezés/
modellezés/proto- 
typing)

Gyártáselőkészítés 
támogatása (érték- 
lánc)

Arculatépítés 
(termék/cég)

C
O

&
C

O

Management 
támogatás 

Piloting tevékenység 
támogatása (part-
nerek/pilot definition)

Második körös forrás-
bevonás támogatása 
(EC/invesztor)

Üzletfejlesz-
tés támogatása 
(értéklánc/cég)

C
E

R
C

Gyártásbein-
dítás támogatása 
(értéklánc)

Kommunikációs te-
vékenység kialakítása 
és támogatása 
(arculat/kreatív/
kampány tervezés 
és megvalósítás)

Továbbfejlesztési 
lehetőségek 
(kreatív koncepció)

C
O

&
C

O



Előkészítés (TRL 6)

Fejlesztési koncepció 
kialakítása (fejlesztés/
gyártás)

Termékspecifikáció 
(áttekintés/vég-
legesítés)

Projektarculat 
kialakítása (pályázat/
befektetői anyagok)

C
O

&
C

O

Belső munkaterv 
kialakítása (folyamat/
időzítés)

Kompetenciák azo-
nosítása (van/kell)

TRL 6-9 feladatok 
azonosítása (tech-
nikai/üzleti/manage-
ment)

Szükséges források 
és lehetséges  fi-
nanszírozók azo-
nosítása (EC/investor)

C
E

R
C

Státusz validáció

Cég/csapat validáció

Üzleti modell 
validáció

C
E

R
C

Forrásbevonási kon-
cepció kialakítása 
(H2020 és/vagy egyéb)

Csapat összeállítása 
(belső/külső)

Üzleti terv össze-
állítása (model/stra- 
tégia/taktika)

Fejlesztési terv 
összeállítása (munka/
erőforrás/időzítés)

Pályázatírás és inter-
jú felkészítés/befek-
tető

C
E

R
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É
G

Prototípus OK

Műszaki validáció OK

Üzleti koncepció OK

Tevékenységek/Folyamat

Use case



Fejlesztés (TRL 6-8)

Management 
támogatás

Innováció management 
feladatok 
(folyamatirányítás)

Üzletfejlesztési 
feladatok

Exploitation és 
IP feladatok

Nemzetközi part-
nerségépítés támogatá-
sa (értéklánc)

Profilba illő műszaki 
fejlesztési feladatok

C
E

R
C

Termékfejlesztés 
támogatása (tervezés/
modellezés/proto- 
typing)

Gyártáselőkészítés 
támogatása (érték- 
lánc)

Arculatépítés 
(termék/cég)

C
O

&
C

O

Use caseTevékenységek/Folyamat



Piacra vitel (TRL 9)
Tevékenységek/Folyamat

Use caseManagement 
támogatás 

Piloting tevékenység 
támogatása (part-
nerek/pilot definition)

Második körös forrás-
bevonás támogatása 
(EC/invesztor)

Üzletfejlesz-
tés támogatása 
(értéklánc/cég)

C
E

R
C

Gyártásbein-
dítás támogatása 
(értéklánc)

Kommunikációs te-
vékenység kialakítása 
és támogatása 
(arculat/kreatív/
kampány tervezés 
és megvalósítás)

Továbbfejlesztési 
lehetőségek 
(kreatív koncepció)

C
O

&
C

O





Az innovatív magyar sporteszköz, 

amely alapjaiban reformálja meg 

a labdajátékokról alkotott képet.

Teqball

DOCLER HOLDING



Safeskin

Telekomunikációs eszközök védel-

mét nyújtó hardware és software-t 

fejlesztő cég termék és márka- 

identitásának tervezése.

HIVENTURE



Airjector

Az Airjector egy olyan nem invazív 

orvosi eszköz amely hatékony gyó-

gyászati kezeléseket nyújt az élet-

veszélyes bőr, valamint a szív és 

érrendszeri betegségek megelőzé-

sére és kezelésére.

USA



Shapr3D

3D CAD modellező applikáció 

iPad készülékekre fejlesztve.

USA



Dice on Dice

Hagyományos dominojáték és do-

bókocka újraértelmezésével megal-

kotott, látássérültek által is használ-

ható térbeli és logikai fejlesztő játék.



NowTech

A GyroSet Guide kerekesszék ve-

zérlő legújabb verziója, valamint 

a hozzá való GyroSet Glory headset, 

mely lehetővé teszi a fejvezérlést.

Singularity University díj



Herbow

A természetes összetevőket tartal-

mazó tisztítószereket gyártó brand 

teljes arculati és kommunikációs 

fejlesztése.

HIVENTURES



Moonsyst

Az innovatív állattenyésztést és 

gondozást segítő start-up termék 

fejlesztése és kommunikációs stra-

tégia kidolgozása.

HIVENTURES
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