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METU GARAGE néven indít startup-programot Magyarország legnagyobb magánkézben lévõ
felsõoktatási intézménye.

Startupokat toboroz a METU
METU GARAGE néven indít startup-programot Magyarország legnagyobb magánkézben lévõ
felsõoktatási intézménye. A Budapesti Metropolitan Egyetem a képzési kínálatának megfelelõen az
üzlet, a kommunikáció, a turizmus és a mûvészet területérõl egyaránt várja a startupok
jelentkezését.
A Drukka Startup Stúdió szakmai koordinációjával megvalósuló METU GARAGE vállalati
akcelerációs programba olyan startupok jelentkezését várják, melyek multimédiával,
IT/telekommunikációs kezdeményezésekkel, kreatív iparral, turizmus-vendéglátással kapcsolatos
projektekkel, kommunikációval, HR-rel vagy HR tech-kel, belsõépítészettel, design-nal vagy
formatervezéssel foglalkoznak. Jelentkezni szeptember 1-jéig a program honlapján lehet.
A METU GARAGE-ba jelentkezõ startupok ötleteit az egyetem neves oktatói és elismert
szakemberek bírálják el. A szakmai zsûri az innovatív vállalkozásokat egyenként maximum 60 millió
forint értékû tõkebefektetéssel támogatja, valamint a Drukka Startup Academy közremûködésével
folyamatos szakmai mentorálással és négy hónapos akcelerációs szolgáltatást díjazza. A
programba bekerülõ jelentkezõk emellett a METU akkreditált képzésén is részt vesznek, amelynek a
végén Egyetemi Mesterkurzus Oklevelet és Mini MBA Diplomát szerezhetnek.
&bdquo;Az innovatív, nagy növekedési potenciálú startupok támogatása és felkarolása nem
újkeletû a METU életében, hiszen a Metropolitan Kreatív és StartUp Programoknak köszönhetõen
eddig is számos, ma már sikeres hallgatónk indíthatta el vállalkozását az egyetemi évek alatt.
Tavaly év végén egyedüli egyetemi partnerként csatlakoztunk egy, a közép-európai startupok
fejlõdését támogató hálózathoz, most pedig saját inkubációs pályázatot hirdetünk. Bízom benne,
hogy saját hallgatóinkon túl számos induló vagy növekedési fázisban lévõ startup számára lesz
vonzó ez a kivételes lehetõség&rdquo; &ndash; mondta Csaba Zoltán, a Metropolitan Egyetem
stratégiai igazgatója.
Bohner Tamás, a Drukka Startup Stúdió ügyvezetõje szintén teljes körû támogatást ígér a
szerencsés nyerteseknek: a tanácsadástól és a mentorálástól kezdve a jogi támogatáson és a
PR-en keresztül a befektetõi tárgyalásokig szinte minden területen segítik majd a legjobb ötletekkel
pályázókat.
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A legfrissebbek az Üzletfejlesztési és Üzleti innováció Portálon, a kkv-k innovációs portálján
Véget ért a Corvinus Egyetem és a Generali Biztosító innovációs akadémiája és ötletversenye
Május közepéig lehet jelentkezni startupok piacra lépést és Kínát célzó programokra
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Még lehet regisztrálni a DigitAll digitális innovációs konferenciára
Messze lehagyják a versenytársaikat az informatikát átszervezõ vállalatok
Az üzletfejlesztés pszichológiája - Félelmetes digitális transzformáció
Az MNB-n nem múlik az innováció
Kkv-k figyelem: júniusra elfogynak a fejlesztési pénzek!
Startupper vagy, de nem jön a pénz?
Vodafone üzletfejlesztés

Ezeket ajánljuk az Üzletfejlesztési és Üzleti innováció Portálon &ndash; minden, ami kkv
innováció
Hatékonyság és bevételnövelés digitalizációval
&bdquo;Startupkert&rdquo;-modell: új innovációs felfogásra van szükség
A fokozódó innováció miatt fog felpörögni Ázsia
Generációmenedzsment tanfolyam
Három magyar kutató is hatalmas brüsszeli támogatást nyert el
Üzleti sikert hozhat az innováció
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