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Az Innoskart országos területen működő, főleg IT szolgáltatásokat
nyújtó, valamint élelmiszeripari gyártó és kutató tagokat
felsorakoztató klaszter, de számos egyéb területen vannak
kiemelkedő tagjaink. A vállalkozásokon kívül kutatóhelyek,
egyetemek, és önkormányzatok is jelen vannak a klaszterben.

Bemutatkozás



Fókuszunkban
a digitalizáció

támogatása
Minden vállalkozás a hatékonyság növelésére törekszik és ezt mielőbb megtérülő formában
kívánja elérni. A digitalizáció pontosan azt a gyorsan bevezethető pluszt adja hozzá
szervezete működéséhez, amely nem csak segíti átlendíteni a céget a jövőbe, de növeli a
forgalmat, csökkenti az emberi erőforrás szükségességét és olyan adatok szolgáltatására
képes, amelyek kiértékelésével mindezeken túlmutató előnyre is szert tehet 
versenytársaival szemben.

Az Innoskart 2019-óta Digitális Klaszterként definiálja magát.



Szolgáltatásaink

Kapcsolatépítés.

·   Networking és személyre szabott partnerkeresés
·   Marketing és branding támogatás
·   Konzorciumok létrejöttének elősegítése 
·   Nemzetközi matchmaking események
·   Horizontális stratégiai szövetségek
·   Regionális pilot üzem adatbázis 

Kapcsolat- és közösségépítő tevékenységünk biztosítja az egymást kiegészíteni képes üzleti partnerek
egymásra találását a klaszteren belül, a klaszteren kívül és nemzetközi területen egyaránt. Az Innoskart
Team a folyamatban egyfajta katalizátorként működik: felgyorsítja a lehetőségek feltérképezését és
garanciát vállal a közvetített felek szakmai felkészültségéért és üzleti megbízhatóságáért.



Szolgáltatásaink

Értékteremtés.

·   Üzleti tanácsadás
·   Munkacsoportok, workshopok, tematikus tudásátadás és tapasztalatcsere
·   Tréningek
·   Hazai és nemzetközi tanulmányutak (study visit)
·   Pályázati források
·   Digitális tudástár: 
               Szakmai publikációk (blog, vlog)
               Webinárok, virtuális túrák

Értékteremtés alatt egy olyan digitális központú szemléletformálásra alkalmas információs bázis és –
elsősorban a klasztertagok – de a nagyközönség számára is elérhető know-how létrehozását értjük, amely
hiánypótló a régióban. Felkérés esetén tanácsadással is támogatjuk szervezeteinket.



Szolgáltatásaink

Digitalizáció.

·   Digitális transzformáció különböző szakaszainak támogatása
·   Ipar 4.0/M2M/IoT rendszerek az iparban, mezőgazdaságban
·   IT megoldások és szolgáltatások 
·   Fenntartható megoldások, bővíthető technológiák
·   Kutatás-fejlesztés, pilot lehetőségek 

IT szolgáltató és kutató tagjaink termékeivel, hazai / külföldi jó gyakorlatok bemutatásával, más
területeken sikerrel alkalmazott innovációk valamint a legfrissebb technológiák szemléltetésével
elsősorban a viszonylag kis befektetői potenciálú KKV-k számára mutatunk olyan lehetőségeket,
amelyekkel a korszerű nagyüzemi technológiák kisüzemekbe telepíthető formába transzformálhatóak a
minőség és a hatékonyság megtartásával, egymáshoz illeszthető, bővíthető és fenntartható rendszerek
formájában, elérhető szerviz lehetőségekkel, gyorsan megtérülő áron.



Az Innoskart
klasztertagság igazi
erőtartalékát a digitális
transzformáció területén
felhalmozott üzleti és
technológiai tapasztalat
képezi



www.innoskart.digital


