
HoGyAn LeHeTsZ Te Isinnovátor?
JÁRJ NYITOTT SZEMMEL!
Figyelj oda azokra a 
bosszantó aprósá-
gokra, amelyek neked, 
vagy az embereknek a 
hétköznapokban prob-
lémát okoznak.

VEZESS NAPLÓT AZ ÖT- 
LETEIDRŐL!
Mindenhová vigyél ma-
gaddal egy jegyzet-
füzetet, és még a tel-
jesen őrült ötleteteket 
is azonnal írd le!

JÁTSSZ ÉS KOMBINÁLJ  
AZ ÖTLETEKKEL!

Az ellentétes vagy kü-
lönböző dolgok, ötle-
tek összekapcsolása, az 
asszociációs játékok 
felpörgetik a kreativi-
tást! 

BESZÉLGESS!
Tedd próbára az ötle-
ted másokkal beszél-
getve, és figyeld a 
reakciókat! Ne csak a 
barátaid vond be, ha-
nem azokat is, akik 
nem félnek téged kri-
tizálni.

SZERVEZZ CSAPATOT!
Alakíts csapatot azok-
kal, akikkel örömet je-
lent a közös munka! 
Törekedj arra, hogy mi-
nél sokoldalúbb, eltérő 
gondolkodású tagok-
ból álljon a csapatod.

A magányos zseni 
csak egy mítosz. Minden 

innovátor mögött egy 
ütős csapat áll.

VALIDÁLJ!
Ellenőrizd, hogy az 
ötleted működőképes-
e: készíts interjúkat a 
célcsoportoddal, végezz 
piackutatást, vizsgáld 
meg a már létező meg-
oldásokat!

Ne fektess energiát  
olyan ötletbe, amire  
      a világ nem  
         kíváncsi!

HOZZ LÉTRE EGY 
PROTOTÍPUST!
Nem baj, hogy még 
nem hibátlan, a béta 
verzió lényege, hogy 
kipróbálható legyen az 
ötleted a lelkes köve-
tőid számára.

Öleld magadhoz 
a tökéletlenséget!

TESZTELJ!
Próbáld ki, hogy az 
ötleted működik-e a 
gyakorlatban: figyeld 
meg a működését, 
hatását, eredményes-
ségét,  fedezd fel a hi-
ányosságait!

Sosem tudhatod, 
honnan érkezik a következő 

világmegváltó ötlet…

Fölösleges azon, 
 paráznod, hogy 

mi lesz, ha 
ellopják az ötleted!

FEJLESSZ!
Építsd be a tesztelés 
tapasztalatait az ötlet- 
be! Merj bátran elru-
gaszkodni az eredeti 
koncepciótól egy új, 
jobb verzió érdekében.

TARTS KI!
Ne ess kétségbe az 
első nehézségek és 
kudarcok lá#án! Ezek 
a tanulságok arra jók, 
hogy tökéletesíteni 
tudd az ötleted.

Próbálkozás, hibázás, tanulás - 
az innovátorok élete már csak ilyen…

NÖVEKEDJ!
Ha már az ötleted 
kicsiben sikeresnek 
bizonyult, keress új 
perspektívákat, irány a 
horizont, és hódíts 
meg vele új közös-
ségeket!

VONJ BE PARTNEREKET!
Sokszorozd meg az öt-
leted hatását azzal, 
hogy együttműködő-
ket, partnereket, támo-
gatókat is bevonsz a 
megvalósításba.

GONDOLJ A FENNTART- 
HATÓSÁGRA!
Tervezd meg, hogy az 
ötleted mitől fog mű-
ködni hosszú távon! 
Gondold végig az erő-
forrásokat és szükség-
leteket egyaránt!

A pénz 
nem minden, 

de…

Innen már csak egy ugrás 
a világhír…:)

TANULJ MEG PREZENTÁL- 
NI!
Hiába zseinális az ötle-
ted, ha mások számára 
nem tudod meggyő-
zően előadni. Gyako-
rolj, fejlődj, és válj bátor 
előadóvá!

Egy jó pitch 
mindent visz!
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LÉGY LÁTHATÓ!
Ne rejtőzködj az ötle-
teddel! Aknázd ki a 
közösségi médiában 
rejlő lehetőségeket és 
mutasd meg magad a 
világnak!

http://www.youth2youth.hu

