Innovatiemakelaar
In innovatietrajecten zijn er diverse uitdagingen waar u tegenaan kunt
lopen. Deze uitdagingen kunnen ontstaan door een mindere mate van
marktbekendheid, het ontbreken van projectpartners of vanwege
beperkte financiële middelen. Het uitbreiden van activiteiten door
technologische innovatie, het zoeken naar partnerships en het
uitbreiden van de dienstverlening buiten de huidige sector, kunnen
een aanleiding zijn om een innovatiemakelaar in te schakelen.
Een innovatiemakelaar begeleidt een bedrijf bij een divers scala aan
activiteiten binnen het innovatieproces. TechForce Innovations treedt
op als innovatiemakelaar en biedt daarbij de volgende diensten aan:

Innovation Consultancy
•

•
•

Marktrijp maken van een innovatie. Wij organiseren en
begeleiden brainstorm sessies en workshops, waarin wij
meedenken over het introduceren van uw technische
innovatie op de markt.
Begeleiding van het innovatie proces. Wij bieden
ondersteuning bij het proces van innovatie naar business
door structuur aan te brengen in uw innovatiestrategie.
Ondersteuning bij de uitvoering van projecten. TechForce
Innovations biedt ondersteuning bij de uitvoering van
(financieel) administratieve activiteiten, opstellen van
projectplannen, verzorgen van rapportages en monitoren
van de voortgang. Deze activiteiten voeren wij voor u uit
zodat u zich kunt focussen op uw innovatie.

Business plan Development
•

•
•

Opstellen van een businessplan. TechForce Innovations is
ervaren in het uitvoeren van strategische marktanalyses,
identificeren van opportunity areas, risicoanalyses en
ontwikkelen van business cases voor innovaties in
verschillende sectoren.
Bepalen van waardeproposities en het ontwikkelen van
verdienmodellen voor verschillende type (potentiële)
afnemers en mogelijke investeerders.
Opzetten van financieringsplannen voor marktintroductie.
Door onze financiële expertise, bieden wij hulp bij het
opzetten van financierings- en investeringsvoorstellen.
Hierbij geven wij ook advies met betrekking tot financiële
risico’s en de benodigde risico mitigerende maatregelen.
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Hoofdlijnen
 TFI treedt op als innovatiemakelaar
om de effectiviteit van
innovatietrajecten te vergroten.
Hierbij worden de volgende diensten
onderscheiden:
 Innovation Consultancy:
Het begeleiden van een innovatie
proces vanaf het bespreken van het
projectidee tot en met de afronding,
voor zowel nationale als
internationale projecten.
 Businessplan Development:
Het maken van een businessplan
en het opzetten van
financieringsvoorstellen.
 Partnership Building:
Het vinden van
samenwerkingspartners voor
projecten en het managen van
samenwerkingsprojecten

TechForce Innovations
Wij zijn de partner van innovatieve
organisaties bij het succesvol verkrijgen
van subsidies, kredieten en het betreden
van nieuwe markten. TechForce
Innovations biedt u ondersteuning bij het
opzetten van projecten en zorgt voor een
effectieve en efficiënte begeleiding van
het gehele traject, zodat u zich op de
inhoud kunt blijven richten.

Partnership Building
•

•

Vinden van de juiste samenwerkingspartners. TechForce
Innovations is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van
de juiste partners. Vanuit ons professionele netwerk
kunnen wij u voorstellen aan grote bedrijven of
kennisinstellingen. TechForce Innovations biedt begeleiding
in de vorming van het benodigde consortium voor de
uitvoering van uw project.
Uitvoeren van projectmanagement activiteiten voor
innovatie projecten. TechForce Innovations is
gespecialiseerd in projectmanagement en biedt als neutrale
project manager ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren
en monitoren van de voortgang van projecten.
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