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Bemutatkozás

&bdquo;Aki feladja, hogy a legjobb legyen, az feladja, hogy jobb legyen&rdquo;

INNONET &ndash; A KREATÍV VÁLLALKOZÁSOK JÖVÕJE

Az új évezred vállalkozásai fejlett technológiák alkalmazásával új és jobb termékek és szolgáltatások
elõállítására lesznek képesek és ezáltal piaci elõnyökre tehetnek szert. A Gyõri Ipari Parkban létrehozunk egy olyan
inkubációs környezetet, amely kedvezményes bérleti díjakkal és szolgáltatásokkal ideális feltételeket teremt az
innovatív kezdõ és fejlõdõ vállalkozások számára. Régiónk sikere a kreatív vállalkozások sikerében, az intenzív
fejlõdés felgyorsításában rejli. Mi készen állunk ezt segíteni.

AZ INNONET FÕ TEVÉKENYSÉGEI:

kedvezményes bérleti lehetõségekkel és szolgáltatásokkal ideális feltételeket és szinergikus környezetet teremt az
innovatív kis-, és közepes vállalkozások számára kezdeményezõ szerepet vállal az innovatív gondolatok, ötletek
felkutatásában és részt vesz azok projektté formálásában

AZ INNONET CÉLCSOPORTJAI:

- kezdõ, tudás- és technológia-intenzív, növekedési potenciállal rendelkezõ (start-up) vállalkozások, melyeknek a központ
tanácsadói és informatikai szolgáltatásokat nyújt

- innovatív, beszállítói kapcsolatok kiépítésére képes kis- és közepes (spin-off) vállalkozások, melyeknek a központ
pályázati, projektmenedzsment és technológia transzfer szolgáltatásokat nyújt

Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ modern infrastruktúrájával, jól képzett menedzsmentjével, valamint
szolgáltatásaival megteremti az azonos szintû párbeszéd és kapcsolatok létrehozásának lehetõségét az Európai
Unió, ezen belül Ausztria és Szlovákia határ menti régióinak hasonló szintû intézményeivel és vállalkozásaival,
amelyek együttesen az innovációs folyamatok elõsegítésével felgyorsítják a Centrope térség tartós, intenzív fejlõdését.

MILYEN KÖRNYEZETET HOZTUNK LÉTRE?

Az INNONET-et hasonló európai központok tapasztalatai alapján a vállalkozások igényei szerint terveztük meg. ipari parki
környezet, jó megközelíthetõség és parkolás rugalmasan kialakítható irodák és mûhelyek reprezentatív, jól felszerelt tárgyaló
és elõadóterem kávézó, amely egyben a vállalkozások fóruma is közösen használható helyiségek, szolgáltatások

MILYEN INFRASTRUKTÚRÁT BIZTOSÍTUNK?

A vállalkozások korszerûen kialakított, jól felszerelt munkahelyeket igényelnek, emellett csak olyan szolgáltatásokért
kívánnak fizetni, amit valóban igénybe is vettek. Az INNONET mindkét elvárást teljesíti, amely jelentõs
költségmegtakarítást jelent a vállalkozások számára.

http://www.innonet.hu
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