
Műanyag-helyettesítő termék fejlesztésére vonatkozó innovációk pl. csomagolóanyag innováció: élelmiszerek és kozmetikumok;

Műanyag előállítás, újrahasznosítás, újrahasználat során felmerülő folyamatinnováció vagy üzleti modell innováció;

Új technológiák alkalmazása a műanyagot felhasználó szektorokban, különös tekintettel az élelmiszeriparra és vendéglátásban;

Műanyag termékek használatával kapcsolatos fogyasztói szokások megváltoztatására vonatkozó törekvések. 

Kozmetikumok csomagolására irányuló műanyagot helyettesítő megoldások

Vákum zacskók helyettesítésére vagy hasznosítására irányuló megoldások

A műanyag által okozott környezeti és egészségügyi kihívásokra megoldást nyújtó startup ötletek megvalósítását támogatja.

A 4 hónapos program elemei: kétheti rendszerességgel üzleti coaching és iparágspecifikus mentorálás, workshop-ok, networking esemény,

pitch verseny.

A résztvevő csapatok a program során piacképessé és gazdaságilag életképessé formálhatják a kezdetleges fázisú startup ötleteiket. 

A résztvevők megismerhetik az iparági szereplőket és potenciális ügyfelekkel találkozhatnak.

A legjobb csapatok gyorsított befektetési eljárásban részesülhetnek.

A pitch verseny kiemelt zsűritagja Tom Szaky.

startup-plastic.hu             

 

Akkor a Startup Plastic Surgery 2022 program neked szól! Olyan startup ötleteknek segítünk megvalósulni 
4 hónap alatt, amelyek megoldást nyújtanak a műanyag által okozott környezeti és egészségügyi kihívásokra.

Van egy jó ötleted a műanyaghasználat vagy műanyag alapanyag újragondolására?

Milyen ötlettel jelentkezz?

Startup Plastic Surgery program

Startup Plastic Sugery 2022

Jelentkezz a programba és légy a változás része! 

Jelentkezési  
határidő

Szemptember 30.

Startup Pitch 
Verseny 

Október vége

Bootcamp
 

Október 28.

Üzleti és iparág-
specifikus coaching

November - Február

Networking iparági 
szereplőkkel

December

Startup Pitch 
Verseny

Február vége 

startup@ppis.hu             

https://startup-plastic.hu/
https://startup-plastic.hu/


A MŰANYAG
ÚJRAGONDOLÁSA

/2022STARTUP PLASTIC SURGERY

IDEATION WORKSHOP 
Jelentkezz és légy a változás része! 

Érdekel a Startup Plastic Surgery 2022 inkubációs programja, de nem határoztad
még el magad a jelentkezés mellett?

Aktívan fellépnél a műanyag által okozott környezeti és egészségügyi problémákkal szemben? Érdekel a vállalkozások
és a startupok világa, de hiányzik még egy igazán jó ötlet? Vagy ha az ötlet már adott, nincsenek csapattagjaid?

Segítünk neked, hogy a workshop végére kidolgozz egy kreatív ötletet hasonló érdeklődésű társaiddal, amivel a
későbbiekben csatlakozni tudsz a Startup Plastic Surgery programhoz. A teljes eseményt design thinking szakértőnk,
Pólya Bernadett fogja vezetni, aki szakmai tudásával támogatja a kialakuló ötleteket a program alatt is.
 
Gyere el a Startup Plastic Surgery Ideation Workshopra, ahol hozzád hasonló érdeklődésű innovátorokkal és a
program alapítójával is találkozhatsz, a Rossmann Magyarország és az Onyx kihívásaira keresve a választ!

https://fb.me/            

Jelentkezz a programba és légy a változás része! 

startup@ppis.hu             

https://fb.me/e/2A5PqVd7L
https://fb.me/e/2A5PqVd7L

