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Końcowy etap projektu Frugal Innovation
Zakończyliśmy
przygotowywanie
materiałów
szkoleniowych
i
rozpoczęliśmy ich testowanie wśród
MŚP.
Projekt Frugal Innovation ma się ku końcowi.
Przetłumaczyliśmy z języka angielskiego na język
polski materiały szkoleniowe na temat
oszczędnych innowacji. Obecnie przedsiębiorcy
maja możliwość zapoznania się z materiałami
dydaktycznymi dostępnymi online.
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Spotkanie partnerskie w Szczecinie
W dniu 27 czerwca 2019 r. w Szczecinie odbyło się ostatnie spotkanie partnerskie w
ramach projektu Frugal Innovation. Głównym celem spotkania było przedstawienie
rezultatów projektu oraz dyskusja na temat testowania kursu dla przedsiębiorców

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Szczecinie odbyło się
ostatnie spotkanie partnerskie. Partnerzy projektu
Frugal Innovation przedstawiali rezultaty projektu –
każdy omawiał wyniki uzyskane w swoim kraju.
Następnie uczestnicy spotkania wymienili się swoimi
spostrzeżeniami oraz doświadczeniami i pomysłami
dotyczącymi oszczędnych innowacji. Zaplanowali
również działania, które będą musieli zrealizować w
ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Ponadto dyskutowali
na temat materiałów kursu dotyczącego oszczędnych
innowacji, który będzie przeprowadzany wśród MŚP
oraz podmiotów edukacyjnych. Zaplanowali promocję
materiałów szkoleniowych wśród przedsiębiorców
poprzez rozpowszechnianie szkolenia na portalach
społecznościowych oraz droga mailową. Szkolenie
przeprowadzane
będzie
online,
aby
każdy
przedsiębiorca mógł bez problemu się z nimi zapoznać
a następnie wypełnić ankietę oceniającą przydatność
oraz
jakość
zamieszczonych
materiałów
dydaktycznych.
Spotkanie partnerów przebiegało w przyjaznej
atmosferze, co widać na poniższych zdjeciach 

Zdjęcie: Spotkanie partnerskie w Szczecinie

Rozpoczęło się testowanie kursu
Jedną z najważniejszych części projektu jest przetestowanie materiałów dydaktycznych wśród
docelowych odbiorców. W naszym projekcie zwracamy dużą uwagę na studentów i
przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z koncepcji oszczędnej innowacji.
W ostatnim czasie partenrzy przygotowali materiały dydaktyczne do kursu
na temat oszczędnych innowacji.
Przetłumaczyliśmy wszystkie moduły z języka angielskiego na język polski,
zamieściliśmy na stronie internetowej projektu www.frugalinnovation.how
i rozpoczeliśmy testowanie kursu wśród studentów z Polski. Kolejną grupą
docelową są przedsiebiorcy, których będziemy zachęcać do przetestowania
kursu a następnie wypełnienia ankiety oceniającej materiały szkoleniowe.

Promocja kursu będzie odbywała
się drogą mailową oraz poprzez
zamieszczanie
postów
na
portalach społecznościowych.

Spotkanie biznesowe
promujące projekt Frugal Innovation

29 sierpnia 2019 r. w Szczecinie w hotelu Park Hotel odbędzie się spotkanie biznesowe dla
przedsiębiorców. Prelegentem prowadzącym spotkanie będzie Szymon Hołownia.
Podczas prelekcji poruszone zostaną tematy związane z innowacjami oraz ich zastosowaniem w
biznesie. Jako przykład innowacji zosatnie zaprezentowany m.in. samochód elektryczny firmy Tesla oraz
produkty firmy Red Snake ze Szczecina.

