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v ČR unikátní příležitost - seminář pro management firem
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Aplikace metod systematické
inovace výrobků v praxi

Seminář vede světově uznávaný expert
v oblasti metod systematické inovace

Dr. Simon Litvin
TRIZ Master ze společnosti GEN TRIZ (USA)

Liberec – 5.4.2017

www.iki-institut.cz

Charakteristika semináře. Lektor.
Seminář proběhne v angličtině a budou
prezentována resp. mohou být diskutována
například tato témata:
• New Product Development
• Conceptual Design
• Innovation Science
• Innovation Targets Identification
• TRIZ and Systematic Creativity
• Technology Road-mapping
• IP Services (Patent Circumvention)
• Developing Products for Emerging
and Adjacent Markets

Dr. Simon Litvin je jedním z předních světových odborníků na
TRIZ, funkční a hodnotovou analýzu (VA/VE) a OPEN Innovation.
Má více než 40 let zkušeností s vývojem, výukou a zaváděním
metod inovačního inženýrství. Dr. Litvin vedl četné mezinárodní
projekty pro Fortune 500 společností jako je Alcoa, British
American Tobacco, Clorox, Colgate-Palmolive, Clorox, Covidien,
General Electric, Glaxo-Smith-Kline, Intel, Kimberly-Clark, Mars,
Novartis, Pepsi Owens-Illinois, P&G, P&W, Siemens, Tyco či
Unilever. Dr. Litvin má úspěšné zkušenosti se zaváděním start-upů
v USA a dalších zemích. Mezi nimi jsou například Airgain
(www.airgain.com), Advanced Preservation Technologies
(www.apt-biotech.com) Powermers (www.powermers.com), Healbe
(www.myhealbe.com). V současné době je CEO společnosti GEN
TRIZ, LLC (Boston, USA). S. Litvin je jedním z autorů významných
metod moderního inovačního inženýrství (např. funkčněobjektová analýza, Triming, Feature Transfer techniques,
Cause-Effect Chain Analysis, Function-Oriented Search, Main
Parameters of Value Discovery a Development of Creative
Imagination).

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro majitele firem a manažery zodpovědné za inovaci technických produktů. Je
vhodný zejména pro tuzemské firmy, jejichž majitelé a management chtějí cíleně inovovat vyššími
inovačními řády a pro tuzemské firmy, kterým zahraniční majitelé a akcionáří „dovolí“ inovovat výrobky.
Seminář proto není úplně vhodný pro firmy zaměřující se na snižování nákladů inovacemi nižších řádů.
Organizace
Seminář proběhne v IPI Centru v Liberci, Klášterní 131/14. Pro účastníky
bude zajištěna strava a občerstvení po dobu konání kurzu. Začátek
semináře je 5.4. 2016 v 9,30 hod. Předpokládaný konec v 15,30 hod. V
případě potřeby možnost ubytování přímo v místě konání kurzu v centru
Liberce (kategorie ubytování ***, cena 750 Kč/noc vč. snídaně i parkování).

Cena
Seminář „Aplikace metod systematické inovace výrobků v praxi“ Vám nabízíme
za bezkonkurenční cenu 3 900 Kč (bez DPH) za jednoho účastníka.
Přihlášky
Objednávku účasti na seminář posílejte na adresu info@iki-institut.cz nejpozději do 20. 3. 2016 (uzávěrka). Počet účastníků je
limitován min. 6 účastníky a max. 15 účastníky. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků do uzávěrky se objednávky
automaticky ruší. Po uzávěrce a rozhodnutí o konání semináře jsou zaslané a nezrušené objednávky naplněného semináře
brány jako závazné a účastnické poplatky budou fakturovány. V případě neúčasti přihlášeného účastníka je možné vyslat
náhradníka. Informace o naplnění a potvrzení realizace kurzu bude přihlášenému účastníkovi odeslána e-mailem první
pracovní den po uzávěrce, kdy obdrží instrukce a další informace o objednaném tréninkovém semináři. Po kuzávěrce resp. při
potřebě dalších informací nás kontaktujte na e-mailové adrese info@iki-institut.cz.

Kontakt - adresa
Institut kreativity a inovací, s.r.o. , Klášterní 131/14, 46001 Liberec - info@iki-institut.cz
IČ: 254 72 445, DIČ: CZ 254 72 445

