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Hogyan szerezzünk befektetőt egy találmányhoz 5 perc alatt

Projektbemutató konferencia közép-európai feltalálóknak a ValDealnél
A ValDeal Innovációs Zrt. a Közép-európai Innovációs Modell Kutatás (CERIM) projekt keretében
angol nyelvű projektbemutató konferenciát szervezett május 5-én Budaörsön. Az érdekes új
ötletekkel, találmányokkal rendelkező közép-európai kutatók és feltalálók 5 percet kaptak arra, hogy
találmányukat ismertessék a nemzetközi befektetőkkel.
„A rendezvény keretében lehetőséget biztosítunk az ígéretes közép-európai innovatív technológiák
tulajdonosainak a bemutatkozásra, valamint a potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvételre,
hogy az értékes ötletekből valóban jó üzlet is válhasson” – mondta Hantos Zoltán, a ValDeal
tanácsadója.
A ValDeal a 7 közép-európai ország 10 szervezetéből álló CERIM konzorcium magyar tagja. A
projekt keretében tanulmányutakat szervezett, országtanulmányokat dolgozott ki, vizsgálta a hazai, a
brit és az amerikai innovációs rendszerek működését és megkezdte a tudományos ötletek gyűjtését
is, melyek hasznosításában segítséget is nyújt.
ValDeal Innovációs Zrt. (www.valdeal.hu)
A ValDeal Innovációs Zrt. találmányok felkutatásával, fejlesztésével és értékesítésével foglalkozik.
Megalakulása óta közel 600 projektet vizsgált meg, és ezzel Magyarország és Közép-Európa
legtapasztaltabb profitorientált innováció menedzsment vállalatává vált. A cég folyamatosan keresi
az új találmányokat az élettudományok, a mérnöki tudományok és az információtechnológia
területén. A ValDeal az eddig vizsgált találmányok 10 százalékát találta alkalmasnak a nemzetközi
piacon történő megjelenésre.
A találmányok piacképességének felmérésére a ValDeal amerikai és német modelleket vizsgált meg
és alakított át a hazai és a közép-európai igényeknek megfelelően. Saját módszertanát jelentős
magántőke, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásának felhasználásával
alakította ki.
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A CERIM projekt (www.cerim.org)
A Central Europe Research to Innovation Models (Közép-európai Innovációs Modell Kutatás CERIM) elnevezésű nemzetközi projekt 2008-ban vette kezdetét. A projektet a Central Europe
Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, a közép-európai innovációs
potenciál növelése céljából. A CERIM kutatás egyrészt technológia transzfer intézményeket tömörít,
hogy ezzel elősegítse a regionális találmány hasznosítás fejlesztését, másrészt pedig egy olyan
modellt hoz létre, mely intézményesíti az innováció menedzsment folyamatokat az egyes
kutatóhelyeken Közép-Európában.
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