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Inovace produktů a služeb 

Produktová inovace se zaměřuje na vyhledání a zavedení významných zlepše-

ní ve funkčních či uživatelských charakteristikách stávajících produktů a služeb. 

To zahrnuje významná zlepšení v technických specifikacích, komponentech a 

materiálech, systémech, uživatelském přístupu nebo jiných funkčních charakte-

ristikách. 

Produktové inovace vytváříme společně s klientem. Naše práce je založena na 

zapojení lidí a využívání inovativních přístupů. Konzultace a analýzy kombinu-

jeme se skupinovými workshopy s cílem přenést naše zkušenosti do organizace 

klienta. 

 

 

Zákazník neví, co chce, dokud mu to 
neukážete.  

Steve Jobs 

 

Typické situace  Zákazníci změnili preference a o naše produkty a služby nemají zájem. 

 Konkurence zvýšila frekvenci uvádění nových produktů na trh. 

 Nemáme jedinečnou službu, konkurenti nás rychle kopírují a jsou lev-

nější. 

 Nevíme, jak inovovat stávající produkty a služby, aby přinesly novou 

přidanou hodnotu a růst tržeb u nových zákazníků. 

 Potřebujeme vytvořit generačně nový produkt nebo službu. 

  

Přínosy  Inovujeme vaše současné produktové portfolio. 

 Naučíme vás, jak najít nové inovativní příležitosti. 

 Budete schopni navrhovat nové generace vašich produktů či služeb 

 Budete umět navrhovat inovace, které zajistí nové prodeje s vysokou 

přidanou hodnotou pro zákazníka a odlišností od konkurence (obtížně 

kopírovatelné). 

 Zaměříte se na generování absolutně nových produktů a služeb z po-

hledu trhu. 
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Inovace produktů a služeb je podporována ostatními inovačními segmenty 

  

 
 

 

Naše podpora  Poskytneme know-how a benchmarking z daného odvětví od 

konsorcia ICG – Innotiimi působící ve 12 zemích Evropy. 

 Provedeme detailní analýzu zákaznických potřeb. 

 Řídíme projekt, koučink, a realizujeme průběžný reporting. 

 Moderujeme inovační workshopy. 

 Ujistíme se, že navržené inovace mají schopnost uspět na trhu. 

 Přeneseme know how do organizace klienta. 
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